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Rhagair y Cadeirydd 

Wrth i Gymru ddechrau dod allan o bandemig COVID-19, mae Llywodraeth Cymru yn wynebu 

heriau sylweddol wrth ymateb i bwysau economaidd; effeithiau newid hinsawdd a Brexit; ac o 

ran lliniaru’r pwysau ar incwm aelwydydd. Bydd pwysau sy’n gysylltiedig â’r pandemig yn parhau 

i fod yn sylweddol ar gyfer iechyd, llywodraeth leol a busnesau. 

Fodd bynnag, croesewir y newid nodedig yn y Gyllideb Ddrafft hon tuag at adferiad. 

Mae Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru yn rhoi darlun cadarnhaol ar y cyfan. At hynny, mae’r 

cyllid sydd ar gael i Lywodraeth Cymru wedi bod yn well na’r disgwyl ac mae rhagolygon 

diwygiedig ar gyfer sylfaen drethi Cymru hefyd yn dangos rhagolygon economaidd gwell. 

Rydym hefyd yn croesawu dychwelyd i setliad aml-flwyddyn sy’n golygu bod Llywodraeth 

Cymru wedi gallu rhoi mwy o sicrwydd ariannol i sefydliadau am y tair blynedd nesaf. 

Gobeithiwn y bydd hyn yn galluogi’r sector cyhoeddus i gynllunio’n fwy effeithiol yn y tymor hir, 

a gobeithiwn y bydd hyn yn arwain at arbedion a thrawsnewid gwasanaethau yn y dyfodol. 

Fodd bynnag, mae’n amlwg o’r dystiolaeth a gafwyd fod heriau sylweddol yn parhau os yw 

Llywodraeth Cymru am wireddu ei gweledigaeth, ac mae angen arweinyddiaeth go iawn os yw 

gweithredoedd y Gweinidog am gyd-fynd â’i geiriau. 

Clywodd y Pwyllgor gan wasanaethau cyhoeddus allweddol eu bod o dan bwysau digynsail ac y 

bydd aelwydydd tlotach, yn enwedig, yn ysgwyddo baich y cynnydd mewn chwyddiant, sydd 

wedi’i ysgogi gan gostau ynni uwch, codiadau treth a gynlluniwyd, a chynnydd mewn prisiau i 

ddefnyddwyr. 

Bydd dadansoddi effaith dull gweithredu Llywodraeth Cymru yn allweddol. Er mwyn sicrhau bod 

y pryderon hyn yn cael sylw, rydym wedi gwrando ar randdeiliaid ac rydym wedi gofyn i’r 

Gweinidog gyflwyno cyllidebau yn y dyfodol mewn ffordd sy’n ei gwneud yn haws i sectorau a 

diwydiannau penodol ddeall y cyllid sydd ar gael iddynt a sut y caiff penderfyniadau gwario eu 

gwerthuso. 

Y gwaith craffu ar y Gyllideb Ddrafft hon yw’r cyntaf i gael ei wneud gan Bwyllgor Cyllid newydd 

y Chweched Senedd, a’m cyntaf i fel Cadeirydd y Pwyllgor. Rydym yn falch iawn fel Pwyllgor o’r 

gwaith ymgynghori ac ymgysylltu rydym yn ei wneud ar ran yr holl Bwyllgorau ar y Gyllideb 

Ddrafft. Yn enwedig o ystyried yr amserlenni byr ar gyfer craffu a’r cyfyngiadau COVID-19 a 

oedd yn golygu ein bod yn defnyddio dulliau amgen fel grwpiau ffocws ar-lein i glywed gan 
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unigolion â diddordeb. Hoffwn ddiolch i’r holl ymatebwyr a roddodd o’u hamser i ymgysylltu â 

ni a llywio ein gwaith. 

Oherwydd y setliad aml-flwyddyn, mae’r Pwyllgor yn edrych ymlaen at amserlen lawn ar gyfer 

cyllideb ddrafft 2023-24; y cyntaf mewn pedair blynedd. Mae hwn yn ddatblygiad i’w 

groesawu’n fawr a fydd yn caniatáu mwy o amser i Aelodau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd 

ymgysylltu a dylanwadu ar waith y Pwyllgor wrth graffu ar gynigion cyllidebol Llywodraeth 

Cymru.  

Fel y dywedodd un cyfranogwr wrth ein grwpiau ffocws, “rydym yn dod allan o fan go dywyll a 

gallai peth cynnydd mewn gwariant wneud gwahaniaeth mawr”. Rydym yn falch bod y 

safbwyntiau hynny’n cyd-fynd â dull gweithredu Llywodraeth Cymru, ond byddwn yn cadw 

llygad barcud ar weithredoedd y Gweinidog i sicrhau bod y cynnydd mewn gwariant yn esgor 

ar fanteision pendant i bobl Cymru wrth inni ddechrau’r daith tuag at adferiad. 

 

Peredur Owen Griffiths,  

Cadeirydd 
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Casgliadau ac Argymhellion 

Casgliad 1. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am ei setliad 

cyllideb amlflwyddyn ac roedd yn falch o weld bod Llywodraeth Cymru wedi achub ar y cyfle i 

gynnal Adolygiad o Wariant tair blynedd i roi sicrwydd cyllid i sefydliadau drwy ddarparu 

dyraniadau dros dro ar gyfer 2023-24 a 2024-25. .................................................................... Tudalen 19 

Casgliad 2. Roedd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi barn y rhanddeiliaid a gyfrannodd at y broses 

graffu ond roedd yn ymwybodol bod llawer wedi dweud nad oedd ganddynt amser i wneud 

sylwadau manwl ar bolisïau a dyraniadau. Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i waith craffu 

gael ei gwtogi. ..................................................................................................................................... Tudalen 19 

Casgliad 3. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r gefnogaeth gan y Pwyllgor Busnes y dylai dadl yn y 

Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru, a gynhelir cyn cyhoeddi’r 

Gyllideb Ddrafft, ddychwelyd i gael ei harwain gan y Pwyllgor Cyllid yn y blynyddoedd i ddod. 

 ................................................................................................................................................................. Tudalen 19 

Casgliad 4. Mae’r Pwyllgor yn nodi bod y dyraniadau a ddarperir dros y cyfnod o dair blynedd 

wedi rhoi’r cyfle i Lywodraeth Cymru wneud cynnydd sylweddol mewn cyllid refeniw yn 2022-

23, ond mae’r cynnydd yn 2023-24 a 2024-25 yn fwy cymedrol. ....................................... Tudalen 33 

Casgliad 5. Mae’r Pwyllgor yn nodi’r sylwadau cadarnhaol gan y sector iechyd a llywodraeth 

leol am ymatebolrwydd a chymorth ariannol Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig. 

 ................................................................................................................................................................ Tudalen 73 

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr amserlen ar gyfer craffu ar gyllideb 

Llywodraeth Cymru yn dychwelyd i’r amserlen “arferol”, sy’n caniatáu am 8 wythnos eistedd, a 

nodir yn y protocol rhwng y Pwyllgor a Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2023-24 a’r 

blynyddol wedi hynny. ................................................................................................................... Tudalen 20 

Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i archwilio sut 

y gellir rhoi sicrwydd tymor hwy i sefydliadau sy’n dibynnu ar gyllid grant lle mae canlyniadau ac 

amcanion wedi’u cyflawni. ............................................................................................................... Tudalen 20 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried sut y caiff gwybodaeth gyllidebol 

ei chyflwyno fel ei bod yn gysylltiedig ag allbynnau ac effeithiau, a hynny er mwyn helpu 

gwerthusiad Llywodraeth Cymru ei hun, yn ogystal â gwella gallu’r cyhoedd a’r Senedd i ddwyn 

cynlluniau cyllidebol Llywodraeth Cymru i gyfrif. ...................................................................... Tudalen 33 
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Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r wybodaeth a geir yn adroddiadau’r Prif 

Economegydd a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a’r ddogfen estynedig Dadansoddiad 

Dosbarthiadol o Wariant Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru, ond mae’n argymell bod y 

dadansoddiad dosbarthiadol yn cael ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol er mwyn ei gysylltu â 

gwerthusiad polisi ar effeithiolrwydd gwariant. ......................................................................... Tudalen 34 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi manylion cylch 

gwaith ac aelodaeth y Grŵp Cynghori ar Effaith a Gwella’r Gyllideb, ac mae’n argymell bod 

Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y gallai’r Pwyllgor gyfrannu at ei waith. ..................... Tudalen 34 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod dull sensitif i rywedd Llywodraeth Cymru o 

gyllidebu yn cael ei ehangu y tu hwnt i gynlluniau peilot penodedig bach a’i ymgorffori mewn 

penderfyniadau polisi a gwariant cyffredinol ar draws portffolios, gyda’r nod o ystyried materion 

cydraddoldeb rhywedd yn systematig mewn penderfyniadau trethu a gwariant, a ddylai gael eu 

hamlygu mewn ffordd dryloywder mewn cyllidebau yn y dyfodol. ..................................... Tudalen 34 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 

gyda’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol i ddatblygu a defnyddio data perthnasol i Gymru i 

gefnogi’r gwaith o fodelu rhagolygon a datblygu gwell dealltwriaeth o sylfaen treth incwm 

Cymru, a hynny i lywio polisi treth ymhellach a’i effaith ar drethdalwyr Cymru. ............... Tudalen 51 

Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i bwyso ar 

Lywodraeth y DU i roi mwy o hyblygrwydd iddi reoli cyllid yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys y 

gallu i gario cyllid drosodd o un flwyddyn ariannol i’r llall. ..................................................... Tudalen 51 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn galw ar Lywodraeth 

y DU i gynyddu’r terfynau ar ddwyn cyllid ymlaen yng nghronfa wrth gefn Cymru, i wneud y 

mwyaf o unrhyw gyllid yn ystod y flwyddyn sydd ar gael ac i atal unrhyw gyllid Cymreig rhag 

cael ei golli. ........................................................................................................................................... Tudalen 51 

Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf yn rheolaidd i’r Pwyllgor am y dulliau rhynglywodraethol a sefydlwyd i sicrhau eu 

bod yn fodd effeithiol o uwchgyfeirio anghytundebau a datrys anghydfodau ariannu. 

 ................................................................................................................................................................ Tudalen 52 

Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adrodd yn ôl i’r 

Pwyllgor ar y sefyllfa gyllido yn ystod y flwyddyn sy’n gysylltiedig â chynlluniau cyfalaf sydd 

wedi’u gor-raglennu, a bod diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu am y cyllid sydd yng 

nghronfa wrth gefn Cymru. ............................................................................................................ Tudalen 52 
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Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am ddyraniadau cyfalaf trafodiadau ariannol cyn i’r Gyllideb Derfynol gael ei gosod 

gerbron y Senedd; yn egluro pam ei bod yn briodol hepgor y dyraniadau hyn o’r Gyllideb 

Ddrafft; ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor ynghylch 

dyraniadau o’r fath yn y dyfodol. .................................................................................................. Tudalen 52 

Argymhelliad 13. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn codi 

ymwybyddiaeth o’r arian sydd ar gael drwy gyfalaf trafodiadau ariannol ac yn sicrhau bod 

busnesau’n rhan o’r broses o ddyrannu’r arian hwn er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posibl. 

 ................................................................................................................................................................ Tudalen 52 

Argymhelliad 14. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro’r hyn a 

olygir wrth gadw cyfraddau treth incwm Cymru cyhyd ag y bydd effaith economaidd y 

pandemig yn para. ............................................................................................................................ Tudalen 52 

Argymhelliad 15. Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 

gyfraddau’r dreth trafodiadau tir, ond mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 

defnyddio ysgogiadau cyllidol eraill i fynd i’r afael â materion yn y farchnad ail gartrefi, fel treth 

gylchol ar gyfer perchnogion ail gartrefi, yn hytrach na defnyddio’r dreth trafodiadau tir yn unig.

 ................................................................................................................................................................ Tudalen 52 

Argymhelliad 16. Mae’r Pwyllgor yn derbyn na fu’n bosibl adlewyrchu costau sy’n ymwneud 

â’r Cytundeb Cydweithio yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23, ond mae’n argymell bod 

Llywodraeth Cymru yn rhoi eglurder ynghylch sut y caiff y cyllid ar gyfer ymrwymiadau polisi 

cysylltiedig ei adlewyrchu yn nyraniadau’r gyllideb yn y dyfodol. ........................................ Tudalen 56 

Argymhelliad 17. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth am gylch gwaith ac aelodaeth Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru, a sefydlwyd o 

ganlyniad i’r Cytundeb Cydweithio, ac yn darparu rhagor o fanylion am ei rôl, gan gynnwys ei 

gylch gwaith, o ran llunio a monitro cyllideb Llywodraeth Cymru. ...................................... Tudalen 56 

Argymhelliad 18. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o 

fanylion am ddyraniadau cyllid dangosol y blynyddoedd i ddod ar gyfer cyrff llywodraeth leol 

unwaith y bydd y data wedi’u rhyddhau a phan fydd ganddi fwy o sicrwydd ynghylch y 

dosbarthiad i sefydliadau unigol. ................................................................................................... Tudalen 73 

Argymhelliad 19. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai cyllidebau yn y dyfodol gynnwys 

dyraniadau dangosol ar gyfer sefydliadau unigol dros gyfnod tair blynedd y gyllideb i’w galluogi 

i gynllunio’n fwy effeithlon. .............................................................................................................. Tudalen 73 
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Argymhelliad 20. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu manylion 

am y cyllid i fyrddau iechyd lleol ar gyfer 2022-23, ynghyd ag unrhyw ddyraniadau dangosol ar 

gyfer 2023-24 a 2024-25. ................................................................................................................ Tudalen 73 

Argymhelliad 21. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried newid 

refeniw i gyfalaf fel rhan o gyllidebau yn y dyfodol, ac yn caniatáu i’r sector iechyd wneud yr un 

peth, gan roi rhywfaint o hyblygrwydd drwy wneud hynny o ystyried y cyllid cyfalaf cyfyngedig 

sydd ar gael. ........................................................................................................................................ Tudalen 73 

Argymhelliad 22. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad 

o’r cronfeydd wrth gefn sydd gan gyrff llywodraeth leol er mwyn cael gwell dealltwriaeth 

ohonynt, ac y dylai canlyniadau’r adolygiad ystyried a oes unrhyw oblygiadau i’r fformiwla ar 

gyfer dosbarthu cyllid craidd i gyrff llywodraeth leol unigol. ................................................. Tudalen 74 

Argymhelliad 23. Mae’r Pwyllgor yn argymell, ar ôl cael y cynlluniau tymor canolig integredig 

gan fyrddau iechyd lleol ym mis Mawrth, fod Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth am y 

canlyniadau penodol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni gan y cyllid ychwanegol ar gyfer mynd 

i’r afael â’r ôl-groniad o driniaethau. ............................................................................................ Tudalen 74 

Argymhelliad 24. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth i ddangos sut mae’r dyraniadau ar gyfer 2022-23 yn lleddfu’r pwysau uniongyrchol 

ar staffio ar draws y sectorau iechyd, llywodraeth leol a gofal cymdeithasol. ................... Tudalen 74 

Argymhelliad 25. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro beth mae’n 

ystyried ei ddefnyddio fel dangosydd newydd i gyfrifo’r setliad Llywodraeth Leol ar gyfer pob 

cyngor pan na all ddefnyddio nifer y plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim mwyach fel 

dangosydd ar gyfer anfantais ymhlith plant o oedran ysgol gynradd. ............................... Tudalen 74 

Argymhelliad 26. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried sut i 

ymateb i adborth gan randdeiliaid sy’n ei chael yn anodd deall goblygiadau’r gyllideb a’r 

dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft i’w diwydiannau neu eu sectorau. ................................... Tudalen 88 

Argymhelliad 27. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru, wrth drafod y 

dyraniadau pellach a wneir yn y Gyllideb Derfynol, yn ystyried cynyddu’r cymorth ar gyfer 

rhyddhad Ardrethi Busnes. .............................................................................................................. Tudalen 88 

Argymhelliad 28. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth i’r 

Pwyllgor ynghylch manteision rhyddhad ardrethi ar gyfer busnesau er mwyn sicrhau ei fod yn 

fath effeithiol o gymorth a’i fod yn cyrraedd y rheini y mae ei angen arnynt. .................. Tudalen 88 
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Argymhelliad 29. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried: 

▪ blaenoriaethu buddsoddiad yn y seilwaith digidol er mwyn darparu gweithlu mwy 

ystwyth; ac 

▪ yn canolbwyntio’n benodol ar gefnogi buddsoddiad yn y seilwaith digidol a helpu 

manwerthwyr bach a busnesau eraill i ddatblygu sgiliau digidol a phresenoldeb ar-

lein; 

fel bod busnesau yn gallu ymateb yn gadarn i’r pandemig, yn enwedig ar ôl i gyllid yr UE 

ddiflannu o’r maes hwn. ................................................................................................................... Tudalen 88 

Argymhelliad 30. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau’r 

ymgynghoriad ynghylch yr ardoll dwristiaeth yn glir, gan gynnwys y cylch gwaith a’r amserlenni. 

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd ymateb i bryderon Cynghrair Twristiaeth Cymru a sicrhau bod 

pob busnes, waeth beth yw ei faint, yn ymwybodol o’r ymgynghoriad ac yn gallu ymgysylltu ag 

ef yn y dyfodol. ................................................................................................................................... Tudalen 88 
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1. Cyflwyniad 

Y Pwyllgor 

1. Pwyllgor trawsbleidiol yn Senedd Cymru (y Senedd) yw’r Pwyllgor Cyllid1 (y Pwyllgor), sy’n 

cynnwys Aelodau o blith y pleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y Senedd.  

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 19, mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am ystyried a chyflwyno adroddiad 

ar gynigion a osodir gerbron y Senedd gan Weinidogion Cymru sy’n cynnwys cynigion cyllidol 

neu gynigion i ddefnyddio adnoddau. Gall y Pwyllgor hefyd ystyried a chyflwyno adroddiad ar 

unrhyw fater arall sy’n ymwneud â chyllido neu’n effeithio ar gyllido, neu’n ymwneud â gwariant 

o Gronfa Gyfunol Cymru, neu wariant sy’n effeithio arni.2 

Craffu ar y Gyllideb Ddrafft 

3. Cytunodd y Senedd ar y broses gyfredol ar y gyllideb ar 21 Mehefin 20173. Hon yw’r 

bumed Gyllideb Ddrafft i’w chraffu arni o dan y broses hon. 

4. Mae proses y gyllideb yn pennu y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth 

mewn dau gam:  

▪ Cynigion amlinellol sy’n dangos cynlluniau gwariant a chyllido strategol lefel uchel 

Llywodraeth Cymru; a’r  

▪ Gyllideb Ddrafft fanwl, lle bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cynigion cyllideb ar 

gyfer pob portffolio ar lefel Llinellau Gwariant yn y Gyllideb neu lefel gyfatebol, 

ynghyd â naratif ategol priodol.  

5. Yn sgil Deddf Cymru 20144, cafodd pwerau cyllidol ychwanegol eu datganoli i’r Senedd. 

Ym mis Ebrill 2018, daeth dwy Dreth Gymreig benodol i rym: y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth 

Gwarediadau Tirlenwi. Yn dilyn hyn, cafwyd cyfraddau treth incwm Cymru ym mis Ebrill 2019. 

6. Bydd y Pwyllgor yn ystyried y penderfyniadau cyffredinol strategol a’r blaenoriaethau sydd 

wrth wraidd y dyraniad yng nghynigion y Gyllideb Ddrafft, ynghyd â’r cynlluniau trethiant a 

benthyca. Bydd yn gwneud hynny ar sail y cefndir o gyllid cyhoeddus a’r economi’n gyffredinol.  

 
1 Y Pwyllgor Cyllid 

2 Rheolau Sefydlog Senedd Cymru 

3 Proses y Gyllideb derbyniwyd 21 Mehefin 2017 

4 Deddf Cymru 2014 

https://senedd.cymru/pwyllgorau/y-pwyllgor-cyllid/
https://senedd.wales/NAfW%20Documents/Assembly%20Business%20section%20documents/Standing_Orders/Clean_SOs-cym.pdf
https://senedd.cymru/laid%20documents/cr-ld11076/cr-ld11076-w.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/29/contents/enacted
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Amseriad Cyllideb Llywodraeth Cymru a Chyllideb y DU 

7. Mae’r cylchoedd craffu ar y gyllideb dros y pedair blynedd diwethaf wedi cael eu heffeithio 

gan amgylchiadau “eithriadol”, sef yn bennaf Brexit a’r pandemig COVID-19, sydd wedi arwain 

at ohirio digwyddiadau cyllidol y DU. Mae hyn wedi arwain at oedi gyda dyddiadau arfaethedig 

cyllidebau drafft Llywodraeth Cymru a llai o amser ar gyfer craffu. 

8. Ar 5 Gorffennaf 2021, ysgrifennodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (y Gweinidog) 

at y Pwyllgor yn nodi: 

“Mae Canghellor y Trysorlys wedi nodi ei fwriad i gynnal adolygiad 

cynhwysfawr amlflwyddyn o wariant, sy’n golygu na fyddwn yn gwybod beth 

fydd ein setliad cyllidebol nes i’r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant ddod i 

ben yn yr Hydref. O ganlyniad, ni fydd modd inni ddilyn amserlen y gyllideb 

sy’n cael ei defnyddio mewn blynyddoedd heb adolygiad o wariant, lle’r ydym 

yn cyhoeddi ein cyllideb ddrafft ar ddechrau mis Hydref. Fel yn 2019 a 2020, 

bydd angen cyhoeddi ein cyllideb ddrafft yn nes ymlaen yn y flwyddyn.”5 

9. Yn y llythyr hwn, nododd y Gweinidog ei bwriad i gyhoeddi’r gyllideb ddrafft amlinellol a’r 

gyllideb ddrafft fanwl gyda’i gilydd ar 20 Rhagfyr, a’r Gyllideb derfynol ar 1 Mawrth 2022.6  

10. Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Chyllideb a’i Hadolygiad o Wariant ar 27 Hydref 2021.7 

Am y tro cyntaf ers tair blynedd, mae Llywodraeth y DU wedi dychwelyd i ddarparu setliad 

ariannu amlflwyddyn. 

11. Ar 20 Rhagfyr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23 

a’r dogfennau cysylltiedig.8 

Setliad amlflwyddyn 

12. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi’r cyllid ar gyfer 2022-23, yn ogystal â’r dyraniadau 

dangosol ar gyfer 2023-24 a 2024-25. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi: 

“Mae cael setliad amlflwyddyn ar gyfer y cyfnod rhwng 2022-23 a 2024-25 

wedi ei gwneud yn bosibl darparu lefel o sicrwydd i bartneriaid nad oedd yn 

 
5 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid, 7 Gorffennaf 2021 

6 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cyllid, 7 Gorffennaf 2021 

7 Cyllideb ac Adolygiad o Wariant 27 Hydref 2021 

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 i 2023 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s116505/FIN6-02-21%20P3%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Cyllid%20a%20Llywodraeth%20Leol%20Amserlen%20y%20gyllideb%205%20Gorffen.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s116505/FIN6-02-21%20P3%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Cyllid%20a%20Llywodraeth%20Leol%20Amserlen%20y%20gyllideb%205%20Gorffen.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-and-spending-review-2021-documents
https://llyw.cymru/cyllideb-ddrafft-2022-2023
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bosibl mewn blynyddoedd blaenorol, ond, er hynny, mae hyn yng nghyd-

destun setliad amlflwyddyn heriol.”9 

13. Mae nifer o sefydliadau a ymatebodd i ymgynghoriad y Pwyllgor wedi amlygu’r 

pwysigrwydd o gael setliad amlflwyddyn er mwyn rhoi mwy o sicrwydd iddynt i gynllunio a 

rheoli eu prosesau cyllidebol.10 Roedd y Gweinidog hefyd yn cydnabod hefyd yr ansicrwydd a 

brofodd sefydliadau yn y blynyddoedd blaenorol oherwydd diffyg setliad amlflwyddyn, yn 

enwedig y rhai a oedd yn dibynnu ar gyllid grant Llywodraeth Cymru, a’r camau a gymerwyd i 

fynd i’r afael â hyn: 

“… we know it’s not helpful for organisations when they have a one-year 

grant allocation, for example, so we’ve been doing more work now across 

Government to see how we can provide longer term grants for 

organisations.”11 

14. Roedd llawer o ymatebwyr a ddarparodd tystiolaeth lafar yn croesawu’r ffaith bod y setliad 

amlflwyddyn yn dychwelyd. Dywedodd CLlLC fod hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i sut y 

gall feddwl a chynllunio i weithio ar gyfer y tymor hir12. Roedd Conffederasiwn GIG Cymru a 

Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS) yn ategu’r farn hon.13 

Rydym yn trafod hyn yn fanylach ym mhennod 5. 

Ymgynghori 

15. Cytunodd y Pwyllgor i barhau â’r dull a ddilynwyd gan y Pwyllgor Cyllid blaenorol yn y 

bumed Senedd, lle mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad cyn y gyllideb ar ran yr holl 

Bwyllgorau. Ar 16 Gorffennaf 2021, ysgrifennodd y Cadeirydd at Bwyllgorau’r Senedd i’w 

hysbysu am raglen ymgysylltu arfaethedig y Pwyllgor a’r dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft.14 

16. Cyhoeddodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyn y gyllideb15, gan wahodd sefydliadau ac 

unigolion i roi gwybod i’r Pwyllgor beth yw eu disgwyliadau o’r Gyllideb Ddrafft sydd ar ddod. 

 
9 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

10 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Llamau  

11 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 21 

12 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 209 

13 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 211 a 213 

14 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Bwyllgorau’r Senedd, 16 Gorffennaf 2021 

15 Y Pwyllgor Cyllid: Ymgynghori cyn y gyllideb 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120211/WGDB_22-23%2008%20Llamau.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s500007870/Llythyr%20ynghylch%20gwaith%20craffu%20ariannol%20gan%20Gadeirydd%20y%20Pwyllgor%20Cyllid.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=430&RPID=1027967497&cp=yes
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Daeth cyfanswm o 41 o ymatebion i law. Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio’n benodol ar 

y meysydd a ganlyn: 

▪ Effaith cyllideb 2021-22 Llywodraeth Cymru, gan gynnwys cyllid sy’n gysylltiedig â 

COVID-19; 

▪ Sut ddylai blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 newid i ymateb i 

COVID-19; 

▪ Pa mor barod yn ariannol y mae sefydliadau ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23, a 

sut y gall y gyllideb roi mwy o sicrwydd wrth gynllunio a rheoli cyllidebau o ystyried 

yr anwadalrwydd a’r ansicrwydd parhaus; 

▪ A ddylid gwneud newidiadau i’r gyllideb a’r prosesau craffu i sicrhau digon o 

dryloywder ac atebolrwydd Gweinidogol; 

▪ A yw’r Fframwaith Cyllidol yn adlewyrchu’n ddigonol effaith yr argyfwng iechyd 

cyhoeddus yng Nghymru o gymharu â gwledydd eraill y DU. 

17. Oherwydd cyfyngiadau cymdeithasol ar draws y wlad, nid oedd y Pwyllgor yn gallu 

cyfarfod â rhanddeiliaid wyneb yn wyneb i glywed eu barn ar y meysydd blaenoriaeth ar gyfer 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru. Yn lle hynny, ymgysylltodd y Pwyllgor ar-lein i geisio 

safbwyntiau o ran yr hyn y mae rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn credu y dylai blaenoriaethau 

gwariant Llywodraeth Cymru fod. Casglodd yr ymgyrch ddigidol hon wybodaeth drwy grwpiau 

ffocws rhithwir, gyda’r nod o gael gwybodaeth ansoddol am brofiadau cyfranogwyr a dyfnhau 

dealltwriaeth y Pwyllgor o’r materion sy’n effeithio ar bobl Cymru. Cafodd y safbwyntiau hyn eu 

cynnwys mewn Adroddiad Ymgysylltu16 a ystyriwyd gan y Pwyllgor ar 16 Rhagfyr 2021 ac a 

gyhoeddwyd yn fuan wedi hynny. 

Y prif feysydd craffu ar y gyllideb 

18. Cytunodd y Pwyllgor i barhau â’r dull a ddilynwyd gan y Pwyllgor Cyllid blaenorol yn y 

bumed Senedd, lle mae’r Pwyllgor yn cymryd agwedd strategol at graffu ar y Gyllideb Ddrafft 

sy’n canolbwyntio ar bedair egwyddor craffu ariannol: 

▪ Fforddiadwyedd – A yw’r darlun llawn o ran cyfanswm refeniw a gwariant yn 

gytbwys?  

 
16 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
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▪ Blaenoriaethu – A yw’r dyraniadau wedi eu rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 

gwahanol mewn ffordd resymol y gellir ei chyfiawnhau?  

▪ Gwerth am arian – A yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda - yn 

economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol?  

▪ Proses y gyllideb – A yw’n effeithiol ac yn hygyrch? A oes integreiddio rhwng 

cynllunio corfforaethol a chynllunio gwasanaethau, a rheoli perfformiad a rheoli 

ariannol? 

19. Ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, ysgrifennodd y Cadeirydd at Bwyllgorau’r Senedd yn 

nodi nifer o feysydd y dylai Pwyllgorau sy’n ystyried cynlluniau gwariant portffolio unigol 

ganolbwyntio arnynt: 

▪ Sut y dylid targedu adnoddau i gefnogi adferiad economaidd a pha sectorau yn 

benodol y mae angen eu blaenoriaethu.  

▪ I ba raddau y dylid blaenoriaethu lliniaru newid yn yr hinsawdd wrth gefnogi adferiad 

economaidd.  

▪ Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.  

▪ Dull gweithredu o ran gwario ataliol a sut y caiff hwn ei gynrychioli wrth ddyrannu 

adnoddau;  

▪ Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a gweddnewid gwasanaethau;  

▪ Sut y mae tystiolaeth yn llywio gwaith Llywodraeth Cymru o ran pennu 

blaenoriaethau a dyrannu’r gyllideb;  

▪ Sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethu a benthyca.  

▪ Cefnogaeth i fusnesau, twf economaidd ac amaethyddiaeth ar ôl i’r cyfnod pontio 

Ewropeaidd ddod i ben;  

▪ Beth yw’r cyfleoedd allweddol i fuddsoddiad y Llywodraeth gefnogi ‘ailgodi’n 

gryfach’ (h.y. cefnogi economi a gwasanaethau cyhoeddus sy’n cyflawni’n well yn 

erbyn y nodau llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol).17 

 
17 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Bwyllgorau’r Senedd, 7 Rhagfyr 2021 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s500007870/Llythyr%20ynghylch%20gwaith%20craffu%20ariannol%20gan%20Gadeirydd%20y%20Pwyllgor%20Cyllid.pdf
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Dadl yn y Cyfarfod Llawn – blaenoriaethau’r Gyllideb 2022-23 

20. Mewn blynyddoedd blaenorol mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn 

ar flaenoriaethau cyllidebol Llywodraeth Cymru cyn cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft. Y Pwyllgor oedd 

yn cyflwyno’r math hwn o ddadl (gyda chytundeb y Pwyllgor Busnes) i sicrhau bod y Senedd yn 

cael cyfle ffurfiol i drafod ac o bosibl ddylanwadu ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru 

cyn llunio’r Gyllideb Ddrafft. 

21. Eleni, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ei dadl ei hun ynghylch Paratoi’r Gyllideb: 

Blaenoriaethau ar gyfer 2022-23 ar 13 Gorffennaf.18 Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Pwyllgor 

Busnes a’r Gweinidog yn gofyn bod y ddadl yn dychwelyd, yn y dyfodol, i fod yn ddadl dan 

arweiniad y Pwyllgor Cyllid a gynhelir bob blwyddyn cyn toriad yr haf.19 Atebodd y Pwyllgor 

Busnes y Pwyllgor gan nodi: 

“…fod y llywodraeth wedi cyflwyno ei dadl ei hun ar flaenoriaethau gwariant 

eleni o gofio amseriad sefydlu pwyllgorau. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor 

Busnes o’r farn y dylai’r ddadl hon fod dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid yn y 

dyfodol fel y bu yn y gorffennol”.20 

Barn y Pwyllgor 

22. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod yr anawsterau a’r heriau sydd wedi wynebu Llywodraeth 

Cymru wrth baratoi ei chyllidebau dros y blynyddoedd diwethaf o ystyried yr amgylchiadau 

digynsail ac eithriadol a achoswyd yn sgil Brexit a’r pandemig COVID-19. Dros y pedair blynedd 

diwethaf, mae oedi cyn digwyddiadau cyllidol yn y DU wedi golygu oedi cyn i Lywodraeth 

Cymru allu cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft, sydd wedi arwain at gwtogi ar waith craffu gan y 

Senedd. Ni chafodd Llywodraeth Cymru ei setliad cyllideb nes i Lywodraeth y DU gyhoeddi 

Cyllideb ac Adolygiad o Wariant ar 27 Hydref 2021 ac felly nid oedd wedi gallu cyhoeddi ei 

Chyllideb Ddrafft tan fis Rhagfyr 2021.  

23. Mae Llywodraeth y DU wedi darparu setliad ariannu amlflwyddyn sydd wedi caniatáu i 

Lywodraeth Cymru amlinellu cyllid ar gyfer 2022-23, yn ogystal â dyraniadau dangosol ar gyfer 

2023-24 a 2024-25. Dyma’r setliad amlflwyddyn cyntaf ers 2017 ac mae’n cael ei groesawu’n 

fawr gan y Pwyllgor ac yn rhywbeth yr ydym wedi galw amdano dros y blynyddoedd diwethaf. 

Mae’r Pwyllgor yn nodi bod sefydliadau yn y sector cyhoeddus wedi croesawu’r setliad 

amlflwyddyn yn fawr a bod hynny wedi rhoi lefel o sicrwydd iddynt i’w galluogi i gynllunio’n fwy 

 
18 Agenda ar gyfer y Cyfarfod Llawn, 13 Gorffennaf 2021 

19 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Busnes a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 12 Gorffennaf 2021 

20 Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at y Pwyllgor Cyllid, 16 Gorffennaf 2021 

https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12323&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/documents/s116757/Letter%20to%20Business%20Committee%20and%20the%20Minister%20for%20Finance%20and%20Local%20Government%20regarding%20the%20debate%20.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s116850/Llythyr%20oddi%20wrth%20y%20Llywydd%20ynghylch%20y%20ddadl%20ar%20flaenoriaethau%20gwariant%20Llywodraeth%20Cymru%20-%2016%20Gorff.pdf
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effeithiol dros y tymor hwy. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos y sefydliadau hynny sy’n 

dibynnu ar gyllid grant Llywodraeth Cymru a chroesawn ymdrechion y Gweinidog yn y maes 

hwn. 

24. Yn ogystal, rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn dychwelyd i gyhoeddi ei 

Chyllideb Ddrafft nesaf ym mis Hydref er mwyn galluogi’r Pwyllgor i ddilyn yr “amserlen gyllideb 

arferol” a ddefnyddiwyd yn y blynyddoedd blaenorol. Mae craffu ariannol yn bwysicach nag 

erioed, gyda gwariant cyhoeddus enfawr i fynd i’r afael â’r adferiad parhaus o’r pandemig a’r 

pwysau aruthrol sydd o’n blaenau yng Nghymru. Mae’n hollbwysig bod gan y Pwyllgor yr amser 

mwyaf posibl i holi barn rhanddeiliaid a’r cyhoedd er mwyn gallu gwneud gwaith craffu cadarn 

ar gynigion Llywodraeth Cymru. 

25. Mewn blynyddoedd blaenorol mae’r Pwyllgor wedi cynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 

flaenoriaethau cyllidebol Llywodraeth Cymru cyn cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft. Eleni, cyflwynodd 

Llywodraeth Cymru ei dadl ei hun ar flaenoriaethau ar gyfer 2022-23 o gofio amseriad sefydlu 

pwyllgorau yn dilyn yr etholiad. Fodd bynnag, yr ydym yn bendant o’r farn y dylai’r ddadl hon 

gael ei harwain gan y Pwyllgor Cyllid. Yn y gorffennol, mae’r dadleuon hyn wedi’u llywio gan 

waith ymgysylltu â rhanddeiliaid y Pwyllgor i nodi meysydd lle y dylai Llywodraeth Cymru fod yn 

blaenoriaethu gwariant, ac mae’n rhan bwysig iawn o gylch y gyllideb. Mae’r Pwyllgor yn 

bwriadu cynnal digwyddiad ymgysylltu eleni i drafod beth ddylai blaenoriaethau Llywodraeth 

Cymru fod ar gyfer y gyllideb nesaf yn 2023-24. Mae’r Pwyllgor yn falch bod y Pwyllgor Busnes 

wedi cefnogi ein cais y dylai’r ddadl hon gael ei harwain gan y Pwyllgor Cyllid yn y dyfodol fel 

sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd blaenorol. 

Casgliad 1. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU am ei setliad 

cyllideb amlflwyddyn ac roedd yn falch o weld bod Llywodraeth Cymru wedi achub ar y cyfle i 

gynnal Adolygiad o Wariant tair blynedd i roi sicrwydd cyllid i sefydliadau drwy ddarparu 

dyraniadau dros dro ar gyfer 2023-24 a 2024-25. 

Casgliad 2. Roedd y Pwyllgor yn gwerthfawrogi barn y rhanddeiliaid a gyfrannodd at y broses 

graffu ond roedd yn ymwybodol bod llawer wedi dweud nad oedd ganddynt amser i wneud 

sylwadau manwl ar bolisïau a dyraniadau. Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i waith craffu 

gael ei gwtogi. 

Casgliad 3. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r gefnogaeth gan y Pwyllgor Busnes y dylai dadl yn y 

Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru, a gynhelir cyn cyhoeddi’r 

Gyllideb Ddrafft, ddychwelyd i gael ei harwain gan y Pwyllgor Cyllid yn y blynyddoedd i ddod. 



Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

20 

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr amserlen ar gyfer craffu ar gyllideb 

Llywodraeth Cymru yn dychwelyd i’r amserlen “arferol”, sy’n caniatáu am 8 wythnos eistedd, a 

nodir yn y protocol rhwng y Pwyllgor a Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2023-24 a’r 

blynyddol wedi hynny. 

Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i archwilio sut 

y gellir rhoi sicrwydd tymor hwy i sefydliadau sy’n dibynnu ar gyllid grant lle mae canlyniadau ac 

amcanion wedi’u cyflawni. 
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2. Trosolwg  

“Rwy’n meddwl yn y flwyddyn neu ddwy nesaf, wrth i ni barhau i ddod dros effaith y pandemig, y 

byddai cynnydd mewn gwariant yn beth da. Nid am gyfnod amhenodol, ond rwy’n meddwl ein 

bod yn dod allan o fan go dywyll ac y gallai peth cynnydd mewn gwariant wneud gwahaniaeth.”21 

Dysgwr gydol oes 

26. Gosododd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-2322 (‘y Gyllideb Ddrafft’) 

ar 20 Rhagfyr 2021. Mae’n amlinellu newidiadau i drethi datganoledig yng Nghymru ynghyd â’r 

cyllid y bydd pob un o adrannau Llywodraeth Cymru yn ei gael. Cyhoeddwyd nifer o 

ddogfennau ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft, gan gynnwys: 

▪ Naratif ar y Gyllideb Ddrafft, gan gynnwys asesiad effaith integredig strategol.23 

▪ Cynllun gwella’r gyllideb.24 

▪ Llinellau gwariant manwl yn y gyllideb.25 

▪ Adroddiad ar Bolisi Trethi.26 

▪ Taflen y Gyllideb Ddrafft 2022-23.27 

▪ Adroddiad y Prif Economegydd ar gyfer 2020, yn rhoi crynodeb o ddatblygiadau 

economaidd a rhagolygon economaidd a chyllidol.28 

▪ Dadansoddiad dosbarthiadol o wariant cyhoeddus datganoledig yng Nghymru, 

gyda’r bwriad o fesur effaith gwariant cyhoeddus datganoledig ar bobl yng 

Nghymru yn ôl incwm.29 

 
21 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 23 

22 Llywodraeth Cymru, Cynigion y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23 

23Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

24 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gwella’r Gyllideb 

25 Llywodraeth Cymru, Llinellau Gwariant yn y Gyllideb 

26 Llywodraeth Cymru Adroddiad ar y Polisi Trethi 

27 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft: Taflen 

28 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Cymru 2021: adroddiad y Prif Economegydd 

29 Llywodraeth Cymru, Dadansoddiad dosbarthiadol o wariant cyhoeddus datganoledig yng Nghymru 2022 i 2023 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/cynigion-cyllideb-ddrafft-2022-2023.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-cynllun-gwellar-gyllideb.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/llinellau-gwariant-yn-y-gyllideb-2022-2023-1.ods
https://llyw.cymru/adroddiad-ar-bolisi-trethi-rhagfyr-2021
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-01/taflen-cyllideb-2022-25.pdf
https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2021-adroddiad-y-prif-economegydd
https://llyw.cymru/dadansoddiad-dosbarthiadolo-wariant-cyhoeddus-datganoledig-yng-nghymru-2022-2023
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▪ Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru30 a’r Cynllun Cyllid Seilwaith cysylltiedig.31 

▪ Canllaw cyflym i egluro effaith newidiadau trethi.32 

▪ Ymgynghoriad ar amrywiad lleol i’r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfer ail gartrefi a llety 

gwyliau.33 

▪ Hefyd, cyhoeddodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ei rhagolwg trethi Cymreig - 

Rhagfyr 2021, rhagolygon ar gyfer trethi datganoledig Cymreig, yn ogystal â 

dogfennaeth arall.34 

27. Hefyd, cyhoeddodd y Gweinidog Setliad Dros Dro yr Heddlu ar gyfer 2022-23 ar 16 

Rhagfyr,35 a’r Setliad Llywodraeth Leol ar gyfer 2022-23 ar 21 Rhagfyr.36 

Cyllideb yr Hydref ac Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU 2021 

28. Caiff lefelau’r cyllid y mae Llywodraeth Cymru yn ei gael eu llywio’n bennaf gan Adolygiad 

o Wariant Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2021.37 Er bod blaenoriaethau 

gwariant wedi symud i adferiad o COVID-19, mae’r pandemig yn parhau i fod yn fater o bwys. 

Yng nghyllideb gysylltiedig yr hydref, fe wnaeth Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, hefyd 

amlinellu rheolau cyllidol newydd, sy’n cynnwys: 

▪ bod dyled net y sector cyhoeddus (ac eithrio Banc Lloegr) fel canran o’r Cynnyrch 

Mewnwladol Crynswth (CMC) yn gostwng erbyn trydedd flwyddyn cyfnod y 

rhagolwg treigl; 

▪ targed i fantoli’r gyllideb bresennol erbyn trydedd flwyddyn cyfnod y rhagolwg treigl; 

▪ targed i sicrhau nad yw buddsoddiad net y sector cyhoeddus yn fwy na 3 y cant o 

CMC ar gyfartaledd dros gyfnod y rhagolwg treigl; a 

 
30 Llywodraeth Cymru, Strategaeth buddsoddi yn seilwaith Cymru 2021 

31 Llywodraeth Cymru, Cynllun cyllid seilwaith 2021 

32 Llywodraeth Cymru, Canllaw cyflym: Cyfraddau treth incwm Cymru 2022 i 2023 

33 Llywodraeth Cymru, Ymgynghoriad: Ail gartrefi: amrywiadau lleol i gyfraddau’r dreth trafodiadau tir 

34 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig 

35 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Setliad Dros Dro yr Heddlu 2022-23, 16 Rhagfyr 2021 

36 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2022-23, 22 Rhagfyr 2021 

37 Trysorlys EM, Papur polisi: Cyllideb yr Hydref ac Adolygiad o Wariant 2021: dogfennau 

https://llyw.cymru/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-2021
https://llyw.cymru/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021
https://llyw.cymru/canllaw-cyflym-cyfraddau-treth-incwm-cymru-2022-i-2023
https://llyw.cymru/ail-gartrefi-amrywiadau-lleol-i-gyfraddau-treth-trafodiadau-tir
https://obr.uk/welsh-taxes-outlook-december-2021/
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-setliad-dros-dro-yr-heddlu-2022-23
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-setliad-dros-dro-llywodraeth-leol-2022-23
https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-and-spending-review-2021-documents
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▪ tharged i sicrhau bod gwariant ar les yn cael ei gynnwys o fewn cap a ffin sy’n cael ei 

bennu ymlaen llaw gan y Trysorlys.38 

29. Mae cyrraedd targedau cyllidol Llywodraeth y DU a chynyddu gwariant adrannol yn 

seiliedig ar gynyddu’r gymhareb treth i CMC i 36 y cant erbyn 2026-27, i fyny o 33 y cant yn 

2019-20 ac, yn ôl Dadansoddiad Cyllidol Cymru, ar ei lefel uchaf ers y 1950au.39 Mae hyn o 

ganlyniad i dri chynnydd treth a gyhoeddwyd eleni: 

▪ cynnydd yng nghyfradd treth gorfforaeth;  

▪ rhewi trothwy treth incwm; a’r 

▪ ardoll iechyd a gofal cymdeithasol. 

30. Mae’r Adolygiad o Wariant yn nodi grant bloc Cymru heb ei addasu a geir gan y Trysorlys 

hyd at 2024-25. Roedd hyn yn dangos cynnydd mewn refeniw a chyfalaf cyfun o linell sylfaen o 

£15.9 biliwn yn 2021-22 i £17.7 biliwn yn 2022-23, wedi’i ddilyn gan gynnydd cymedrol yn y 

blynyddoedd dilynol hyd at 2024-25.40 Bydd y ffigurau hyn yn cael eu haddasu gan fecanwaith 

addasu’r grant bloc, yn seiliedig ar ragolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, a gallai unrhyw 

benderfyniadau ynghylch trethi a benthyca datganoledig olygu bod ffigurau cyllideb 

Llywodraeth Cymru ychydig yn wahanol. 

31. Yn eu datganiad ar y cyd a gyhoeddwyd yn fuan ar ôl cyhoeddi’r Adolygiad o Wariant, 

dywedodd y Canghellor a Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y canlynol am y cyllid 

ychwanegol: 

“… [it] means the Welsh Government is well-funded to deliver all their 

devolved responsibilities while the people in Wales will also benefit from this 

Government’s commitment to levelling up opportunity.”41 

32. Fodd bynnag, cafodd cyllideb y DU ymateb tawedog gan y Gweinidog a ddisgrifiodd y 

rhagolygon ar gyfer safonau byw a’r economi fel rhai “eithaf tila”.42 Dywedodd y Gweinidog wrth 

 
38 Trysorlys EM, Papur polisi: Cyllideb yr Hydref ac Adolygiad o Wariant 2021: dogfennau 

39 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 6 

40 Trysorlys EM, Cyllideb yr Hydref a’r Adolygiad o Wariant 2021: Economi Cryfach i Bobl Prydain, 28 Hydref 2021, 

tudalen 182 

41Llywodraeth y DU, Newyddion: £18 biliwn y flwyddyn i Gymru yn y Gyllideb, sef y swm uchaf erioed, 27 Hydref 

2021 

42 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU a Chyllideb yr Hydref 2021, 

28 Hydref 2021 

https://gov.wales/written-statement-uk-government-spending-review-and-autumn-budget-2021
https://gov.wales/written-statement-uk-government-spending-review-and-autumn-budget-2021
https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-and-spending-review-2021-documents
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1043689/Budget_AB2021_Web_Accessible.pdf#page=187
https://www.gov.uk/government/news/record-18-billion-a-year-for-wales-in-budget
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-wariant-chyllideb-hydref-2021-llywodraeth-y-du
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y Pwyllgor fod paratoadau’r gyllideb yn parhau i ymateb i gyfres wirioneddol wahanol o heriau 

sy’n adeiladu ar amgylchiadau digynsail y blynyddoedd diwethaf, gan ychwanegu: 

“These preparations have really been shaped and impacted by the ongoing 

nature of the pandemic and the necessary response, and also, of course, the 

repercussions of the United Kingdom’s exit from the European Union … So, 

that’s an additional challenge for us, as is the UK Government’s decision not 

to acknowledge the full funding needs relating to the remediation of coal tips 

and border infrastructure. Those are adding further pressures on our Welsh 

Government settlement.”43 

33. Er gwaethaf y materion hyn, nododd adroddiad y Prif Economegydd fod y cefndir ar gyfer 

cyllideb Llywodraeth Cymru yn “llai llwm” na’r hyn a ddisgwyliwyd yn flaenorol,44 a hynny o 

ganlyniad i wariant dewisol ychwanegol penodol ar lefel y DU, rhywbeth a adleisiwyd gan 

Ddadansoddiad Cyllidol Cymru: 

“Previous plans have been very, very difficult and now the Welsh Government 

is not only able to meet many of its real spending pressures, but it’s actually 

able to expand some services, like the free school meals offer.”45 

34. Ychwanegodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) fod gan Lywodraeth y DU gryn dipyn o 

hyblygrwydd yn erbyn ei rheolau cyllidol ac y gallai gynyddu gwariant yn sylweddol neu dorri 

trethi a dal i fodloni’r rheolau.46 Dywedodd yr IFS, yn ychwanegol at y cynnydd yn y grant bloc 

fod gwariant uwch gan Lywodraeth y DU yn golygu bod mwy yn dod drwy fformiwla Barnett i 

Gymru nag y gellid ei ddisgwyl.47 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

35. Cyfanswm cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 yw mwy na £24 biliwn. O’r swm 

hwn, caiff £23.7 biliwn ei ddyrannu i adrannau Llywodraeth Cymru. O’r gyllideb a ddyrannwyd: 

▪ £17.8 biliwn yw’r refeniw arian parod (neu adnoddau), ac £1.0 biliwn nad yw’n arian 

parod; 

 
43 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU a Chyllideb yr Hydref 2021, 

28 Hydref 2021 

44 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Cymru 2021: adroddiad y Prif Economegydd, Rhagfyr 2021, tudalen 33 

45 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 128 

46 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 34 

47 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 88-90 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-wariant-chyllideb-hydref-2021-llywodraeth-y-du
https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2021-adroddiad-y-prif-economegydd
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▪ £2.6 biliwn yw’r cyfalaf cyffredinol (nid oes unrhyw ddyraniadau trafodiadau ariannol 

wedi’u gwneud hyd yma); 

▪ £2.3 biliwn yw’r gwariant a reolir yn flynyddol. 

36. Yn seiliedig ar y llinellau sylfaen wedi’u hailgyfrifo gan Lywodraeth Cymru, sy’n eithrio 

dyraniadau COVID-19 dros dro, mae dyraniadau refeniw a chyfalaf cyfun wedi cynyddu £2.6 

biliwn o gymharu â 2021-22. Gallai cyllid ar gyfer gwasanaethau eraill Llywodraeth Cymru 

gynyddu 2.7 y cant mewn termau real yn 2022-23 ond byddai’n gostwng mewn termau real yn 

y blynyddoedd dilynol. Er enghraifft, mae’r cynnydd dangosol yn y gyllideb yn 2023-24 a 2024-

25 yn llawer llai, gyda Dadansoddiad Cyllidol Cymru yn amcangyfrif y bydd y gyllideb o ddydd i 

ddydd yn 2024-25 £2.8 biliwn yn is na phe bai gwariant wedi’i gynyddu yn unol â thwf 

economaidd ers 2010-11.48 

37. Y tu allan i’r GIG, bydd gwariant yn parhau i fod yn is na’r lefelau cyn cyni cyllidol, er 

gwaethaf y twf a ragwelir dros y tair blynedd nesaf. Fodd bynnag, yn wahanol i lawer o’r 

degawd diwethaf, bydd trosglwyddo symiau canlyniadol o wariant ychwanegol y GIG yn Lloegr 

yn dal i ganiatáu cynnydd mewn cyllid ar gyfer pob maes arall o wariant.49 Yn ôl Dadansoddiad 

Cyllidol Cymru, mae hyn yn newid sylweddol o’i gymharu â chyllidebau blaenorol, gan ddod i’r 

casgliad bod y Gyllideb Ddrafft yn wahanol iawn i’r cyllidebau cyni cyllidol yr ydym oll yn 

gyfarwydd iawn â nhw.50 

38. Roedd ymateb rhanddeiliaid i’r Gyllideb Ddrafft yn gadarnhaol ar y cyfan. Dywedodd 

Sefydliad Bevan: “I’m probably more positive about this budget than most of the previous ones 

that I’ve talked to this committee about”.51 Roedd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (y 

Comisiynydd) hefyd yn teimlo bod nifer o bethau cadarnhaol i’w hamlygu o ran y gyllideb, gan 

nodi: 

“We’ve also seen a distinct improvement this year in terms of the connections 

in the budget narrative between what will be spent in the budget and the 

well-being objectives that the Welsh Government have set.”52 

  

 
48 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 6 

49 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 25 

50 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 134 

51 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 9 

52 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 9 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
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Blaenoriaethu 

39. Pan ofynnwyd iddi am yr egwyddorion trosfwaol sy’n sail i’r ffordd y mae’r Gyllideb Ddrafft 

hon yn blaenoriaethu cyllid, dywedodd y Gweinidog fod y pandemig ac ôl-effeithiau’r DU yn 

ymadael â’r UE, yn ogystal â mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a’r angen i ymateb i’r argyfwng 

hinsawdd a natur, wedi llywio’r paratoadau ar gyfer y gyllideb a’u bod wedi effeithio arnynt. 

Hefyd, dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio ar weledigaeth ar gyfer Cymru 

gryfach, tecach a gwyrdd, gydag egwyddorion trethiant i sicrhau bod trethi yn syml, yn glir, yn 

deg ac yn galluogi’r Llywodraeth i ymateb i gyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015.53 

40. Cyfeiriodd y Gweinidog at y setliadau da sydd wedi’u cynnig i iechyd a llywodraeth leol. 

Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod y cynnydd cyffredinol yn y setliad wedi caniatáu i 

Lywodraeth Cymru edrych ar wneud dyraniadau ychwanegol mewn rhai meysydd, ond bod y 

broses hon yn parhau i fod yn heriol a bod angen tymheru uchelgeisiau mewn rhai meysydd, o 

ran torri’r got yn ôl y brethyn.54  

41. Dywedodd y Gweinidog hefyd wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu 

dulliau gwahanol eleni, gan ddefnyddio’r adolygiad sylfaen sero o gyllidebau cyfalaf fel 

enghraifft: 

“Another example of where we’ve done this in a particularly focused way 

would be with the zero-based review of our capital budgets, where we’ve 

built those budgets from the ground up, very much in line with our Wales 

infrastructure investment strategy and the focus there on achieving net 

zero.”55 

42. Dywedodd Cynghrair Twristiaeth Cymru wrth y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru wella’r 

ffordd y mae llinellau unigol yn y gyllideb yn cael eu cyflwyno ac y dylai gael is-gyllidebau sy’n 

hygyrch i’r cyhoedd fel bod modd i sefydliadau edrych yn fanylach ar yr hyn a ddarperir. 

(Trafodir y mater hwn yn fanylach ym mhennod 6) 

Dyraniadau Adrannol 

43. Mae’r ffeithlun isod yn dangos crynodeb o’r dyraniadau refeniw fesul portffolio a 

newidiadau yn y Terfyn Gwariant Adrannol rhwng y Gyllideb Derfynol ar gyfer 2021-22 

 
53 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 20 

54 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 23 

55 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 28 
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(diwygiedig) a Chyllideb Ddrafft 2022-23. Mae ffigurau’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2021-22 yn 

cynnwys dyraniadau adnoddau a chyfalaf ond nid ydynt yn cynnwys cyllid COVID-19 dros dro a 

mân addasiadau i’r llinell sylfaen. Fel y nodwyd yn Naratif y Gyllideb Ddrafft, nid yw dyraniadau 

ar gyfer cyfalaf trafodiadau ariannol wedi’u nodi: cânt eu gwneud fel rhan o baratoadau 

Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Derfynol 2022-23.56 

44. Er bod cynnydd i’w weld ym mhob Prif Grŵp Gwariant, mae’r cynnydd mwyaf mewn 

termau absoliwt i’w weld yn y dyraniad Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (£966 miliwn), 

gyda’r cynnydd mwyaf mewn termau canrannol i’w weld yn y dyraniad y Gymraeg ac Addysg 

(32.6 y cant). Mae’r dull hwn yn cyd-fynd â thystiolaeth a gasglwyd o waith ymgysylltu’r Pwyllgor 

ei hun, a ganfu mai addysg ac iechyd a gofal cymdeithasol oedd y ddau faes a ddewiswyd fwyaf 

gan y cyfranogwyr i gael mwy o gyllid. Yn dilyn hyn roedd newid hinsawdd, a flaenoriaethwyd, 

yn y mwyafrif o’r grwpiau ffocws, ar draul yr economi.57 

Newidiadau yn y Terfyn Gwariant Adrannol Refeniw* rhwng Cyllideb Ddrafft 2022-23 

a Chyllideb Derfynol 2021-22 (ailadroddwyd er mwyn gallu cymharu) 

 

*Mae dyraniadau refeniw yn cynnwys costau cynnal o ddydd i ddydd fel cyflog staff a phrynu 

gwasanaethau a nwyddau traul  

 
56 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 4 

57 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
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**Heb gynnwys tua £1 biliwn mewn incwm ardrethi annomestig. 

***Yn cynnwys dyraniad o £459 miliwn mewn refeniw anghyllidol yn sgil benthyciadau i fyfyrwyr. 

Mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu. Cyfeiriwch at Gyllideb ddrafft llywodraeth Cymru 2022-23 i gael 

yr union ffigurau. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

45. Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol58 yw rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd y 

broses o wneud penderfyniadau, ac mae wedi ei chynllunio i sicrhau bod camau gweithredu yn 

diwallu anghenion y presennol, heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu 

hanghenion eu hunain. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus penodol 

(gan gynnwys awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru) i bennu a chyhoeddi amcanion i 

ddangos sut y byddant yn cyflawni’r weledigaeth ar gyfer Cymru a geir yn y nodau llesiant. 

 
58 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
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46. Dyma’r Gyllideb Ddrafft gyntaf i’w chyhoeddi ers cyhoeddi datganiad llesiant newydd 

Llywodraeth Cymru, a oedd yn cyd-fynd â’r Rhaglen Lywodraethu yn dilyn etholiad y Senedd yn 

2021.59  

47. Nod Llywodraeth Cymru yw alinio dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, gan nodi bod yr amcanion llesiant “wrth wraidd y Rhaglen 

Lywodraethu”.60  

48. Dywedodd y Comisiynydd ei bod wedi gweld gwelliant pendant eleni o ran y cysylltiad yn 

naratif y gyllideb rhwng gwariant ac amcanion llesiant Llywodraeth Cymru. Tynnodd sylw hefyd 

at feysydd lle mae angen mwy o waith, gan awgrymu nad yw’n glir sut y mae Llywodraeth 

Cymru yn defnyddio tueddiadau at y dyfodol, mesurau atal a chyfranogiad – tair o’r pum ffordd 

o weithio – yn ei chyllideb: 

“That’s not to say that they haven’t involved people, but it’s not clear from 

what they’ve presented how that’s happened. Members who were in the last 

Senedd term might recall that the Welsh Government actually piloted a 

participatory budgeting approach and it wasn’t actually that successful at the 

kind of macro level of the Welsh Government budget. Participatory budgeting 

tends to be more successful with local initiatives and so on. But nevertheless 

there is still that involvement process that they need to meet. Prevention is 

only mentioned seven times in the budget narrative and that’s relating to 

mental health, homelessness and pollution. There’s also a case study on 

looked-after children and preventative budgeting. I think we’d like to see a 

much fuller analysis of how spend in the budget is preventative.”61 

Asesiad Effaith Integredig Strategol 

49. Mae naratif y Gyllideb Ddrafft yn cynnwys Asesiad Effaith Integredig Strategol, sydd yn ôl y 

Gweinidog yn rhoi trosolwg o’r dystiolaeth strategol sydd wedi llywio’r penderfyniadau 

gwariant.62 Fel yn 2021-22, mae’r Asesid Effaith Integredig Strategol yn nodi bod y pandemig 

wedi effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i ddefnyddio ffynonellau swyddogol o dystiolaeth, gan 

ychwanegu at y cymhlethdod o ddehongli cynnydd tymor hwy tuag at y nodau llesiant.63 

 
59 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026: Datganiad llesiant 

60Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 3 

61 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 10 

62 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 135 

63Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Atodiad D 

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-datganiad-llesiant-html
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=10
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50. Fe wnaeth Chwarae Teg gwestiynu a oedd yr Asesiad Effaith Integredig Strategol ar gyfer 

cyllideb 2022-23 yn addas i’r diben, oherwydd na fu llawer o ymgysylltu â data na 

ddadansoddiad cydraddoldeb i egluro’r rhesymeg dros ddyrannu adnoddau.64  

51. Dywedodd Sefydliad Bevan fod yr Asesiad Effaith Integredig Strategol yn cynnig rhywfaint 

o wybodaeth, a dywedodd fod mwy yn naratif y gyllideb hon nag a fu mewn blynyddoedd 

blaenorol, gan eirioli dull sy’n edrych ar effaith ddosbarthiadol penderfyniadau gwariant 

cyhoeddus.65 

52. Nid oedd y Comisiynydd o’r farn bod yr Asesiad Effaith Integredig Strategol yn dda iawn, 

gan ychwanegu: 

“…there was a summary of statistics and facts with little analysis of how those 

spending decisions will impact different demographics in Wales, and different 

demographics are considered, but in silos, so they’re overlooking the 

intersectionality issues there. So, an example of this is the inclusion of 

information relating to the ageing population. That made links with changes 

to and increases in the need for health and social care, but it doesn’t make 

links with the likely increase in the number of unpaid carers, who will 

probably be women. So, you can see that we’ve looked at one section and 

identified one trend, but it doesn’t then look at that kind of intersectionality.”66 

53. Mewn perthynas â galwadau am ddadansoddiad dosbarthiadol o benderfyniadau 

gwariant, dywedodd y Gweinidog fod hyn yn cael ei archwilio fel rhan o Gynllun Gwella’r 

Gyllideb, ac mai dyma yw dechrau’r daith, gyda’r dadansoddiad hyd yn hyn yn canolbwyntio ar 

y meysydd gwariant mwyaf. Dywedodd fod y dadansoddiad hwn yn edrych ar sut y mae cyllid 

yn cael ei ddosbarthu ond nad yw’n dweud beth yw’r canlyniadau i unigolion ar hyn o bryd, gan 

amlygu pwysigrwydd gwerthuso rhaglenni hefyd.67 

  

 
64 Pwyllgor Cyllid, ymateb i’r ymgynghoriad: Chwarae Teg 

65 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 90 

66 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 56 

67 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 182 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120214/WGDB_22-23%2011%20Chwarae%20Teg.pdf
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Ymgysylltu a gwella’r Gyllideb 

54. Nododd naratif y Gyllideb Ddrafft fod Llywodraeth Cymru wedi “gwrando ar syniadau o 

bob rhan o fywyd cyhoeddus yng Nghymru”, a oedd yn cynnwys ei “[ph]artneriaid yn y 

gwasanaethau cyhoeddus, y byd busnes, yr undebau llafur, ac yn y trydydd sector”.68  

55. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor sut y mae’n bwriadu gwella ymgysylltiad, fel yr 

amlinellir yng Nghynllun Gwella’r Gyllideb a thrwy sefydlu Grŵp Cynghori ar Effaith a Gwella’r 

Gyllideb.69 

56. Mae Cynllun Gwella’r Gyllideb yn atgyfnerthu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i dull 

cyllidebu sy’n canolbwyntio ar rywedd, gyda dau gynllun peilot newydd yn dechrau yn gynnar 

yn 2022. Mae’n amlinellu cynllun i ymgysylltu â llywodraethau eraill, gan gynnwys yr Alban, 

Seland Newydd, Gwlad yr Iâ a Chanada, er mwyn dysgu o’u profiad o gyllidebu sy’n 

canolbwyntio ar rywedd. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu gweithio gyda Grŵp 

Cyllideb Menywod Cymru i ddatblygu dull newydd o gyllidebu sy’n canolbwyntio ar rywedd.70 

57. Dywedodd rhai tystion wrth y Pwyllgor eu bod yn hapus â’r ffordd yr oedd Llywodraeth 

Cymru wedi ymgysylltu â’u sectorau ar y gyllideb. Roedd Sefydliad Bevan yn croesawu gwaith 

Llywodraeth Cymru yn y maes hwn: 

“We’re not directly involved in the budget process, but we have had contact 

with the budget improvement team who have helped to spread the word 

about the budget process, and I think it’s really important that the wider 

world understands just how it is that expenditure decisions are made and the 

points at which they can influence it … I think the very fact that there is a 

budget improvement plan and that there’s a commitment to engagement is 

really welcome.”71 

58. Fodd bynnag, yn ei thystiolaeth ysgrifenedig, pwysleisiodd Cynghrair Twristiaeth Cymru 

fod ymgysylltiad ar y gyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a’r diwydiant wedi dirywio, a bod 

busnesau wedi ymddieithrio o’r broses yn sgil hynny.72 O ganlyniad, hoffai Cynghrair Twristiaeth 

 
68Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd: Rhagair 

69 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 11 

70 Llywodraeth Cymru, Cynllun gwella’r Gyllideb, tudalen 9 

71 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 87 

72 Pwyllgor Cyllid, ymateb i’r ymgynghoriad: Cynghrair Twristiaeth Cymru 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-draft-budget-narrative.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120207/WGDB_22-23%2004%20Wales%20Tourism%20Alliance.pdf
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Cymru weld ymrwymiad yng nghyllideb ddrafft 2022-23 i ariannu adolygiad annibynnol o 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o’r strwythur ymgysylltu presennol.73 

59. Er bod Chwarae Teg yn croesawu’r cyfle i ddylanwadu ar waith craffu’r Pwyllgor, 

mynegodd siomedigaeth mai prin yw’r cyfle i gymdeithas sifil ymgysylltu â’r gwaith o graffu ar y 

gyllideb ddrafft ei hun, a’i fod yn parhau i bryderu am bwysigrwydd cymharol cydraddoldebau 

yn y broses o osod y gyllideb.74 Mae’n argymell bod proses ac amserlen ar gyfer craffu ar y 

gyllideb yn cael ei mabwysiadu sy’n debyg i un Llywodraeth yr Alban, y mae’n credu sy’n rhoi 

mwy o amser ar gyfer ymatebion gan y gymdeithas sifil. Galwodd hefyd am brif ffrydio’r gwaith 

o gyllidebu ar gyfer cydraddoldebau.75 

60. Mynegwyd barn debyg gan y rhai a gymerodd ran yng ngrwpiau ffocws y Pwyllgor, gyda 

llawer o gyfranogwyr yn awgrymu bod angen dull gyfathrebu gryfach a dilys rhwng y cyhoedd a 

Llywodraeth Cymru i ganiatáu i ddinasyddion Cymru fynegi pa fathau o brosiectau a rhaglenni a 

fyddai’n eu cefnogi hwy.76 

Barn y Pwyllgor 

61. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r cynnydd yng ngrant bloc Cymru hyd at 2024-25 ac yn 

rhannu barn rhanddeiliaid fod y setliad ar gyfer 2022-23 yn llai llwm na’r hyn yr oedd disgwyl ei 

weld. O ganlyniad, mae hon yn Gyllideb Ddrafft wahanol iawn o’i chymharu â blynyddoedd 

blaenorol gan ei bod yn galluogi Llywodraeth Cymru i gynyddu dyraniadau’r gyllideb ar draws 

yr holl grwpiau gwariant ac yn gosod sylfeini cadarn ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Dywedodd 

y cyfranogwyr yn y grwpiau ffocws a gynhaliwyd fel rhan o ymgynghoriad y Pwyllgor ar y 

gyllideb wrthym y gallai cynnydd mewn gwariant wneud byd o wahaniaeth wrth inni adfer yn 

dilyn y pandemig, ac mae’r Pwyllgor yn falch bod y safbwyntiau hynny’n cyd-fynd â 

blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  

62. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod effaith economaidd y pandemig, yn enwedig yng 

ngoleuni’r amrywiolyn Omicron, yn ogystal â chanlyniadau ymadawiad y DU â’r UE, yn cael eu 

teimlo o hyd. At hynny, mae tystiolaeth gan dystion yn awgrymu y bydd yr hinsawdd cyllidol yn 

rhoi pwysau sylweddol ar incwm aelwydydd yng Nghymru, gan daro ardaloedd tlotach yn 

galed. Mae’r Pwyllgor hefyd yn nodi, er bod cynyddiadau sylweddol yn y Gyllideb Ddrafft ar 

gyfer 2022-23, bod y cynyddiadau yn 2023-24 a 2024-25 yn llawer llai. 

 
73 Pwyllgor Cyllid, ymateb i’r ymgynghoriad: Cynghrair Twristiaeth Cymru 

74 Pwyllgor Cyllid, ymateb i’r ymgynghoriad: Chwarae Teg 

75 Pwyllgor Cyllid, ymateb i’r ymgynghoriad: Chwarae Teg 

76 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120207/WGDB_22-23%2004%20Wales%20Tourism%20Alliance.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120214/WGDB_22-23%2011%20Chwarae%20Teg.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120214/WGDB_22-23%2011%20Chwarae%20Teg.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
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63. Mae’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi ymdrechion Llywodraeth Cymru i ymgysylltu â 

rhanddeiliaid ac i ddatblygu cyhoeddiadau i lywio’r ddealltwriaeth o’r gyllideb a’r rhagolygon 

economaidd yng Nghymru, yn enwedig adroddiadau’r Prif Economegydd a’r Swyddfa 

Cyfrifoldeb Cyllidebol, yn ogystal â’r Dadansoddiad Dosbarthiadol o Wariant Cyhoeddus 

Datganoledig yng Nghymru. 

64. Mae dangos effaith y gyllideb yn hollbwysig i sicrhau ymgysylltiad ystyrlon â’r sectorau a’r 

sefydliadau hynny yr effeithir arnynt, ac i roi cyfle iddynt lywio penderfyniadau cyllidebol a 

dylanwadu arnynt. Er bod y Pwyllgor yn nodi’r nifer o ddogfennau defnyddiol sydd wedi’u 

cyhoeddi ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft, mae’n credu y gallai Llywodraeth Cymru wneud mwy 

i egluro sut y mae ei phenderfyniadau cyllidebol wedi’u cysylltu â gwerthuso polisi ar 

effeithiolrwydd gwariant. Byddai hyn hefyd yn gwella gallu’r cyhoedd a’r Senedd i ddwyn 

cynlluniau cyllideb Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

65. Roedd y Pwyllgor yn falch o glywed manylion am gynlluniau’r Gweinidog ar gyfer gwella’r 

Gyllideb, yn enwedig sefydlu Grŵp Cynghori newydd ar Effaith a Gwella’r Gyllideb, ac mae’n 

croesawu bwriad y Gweinidog i rannu manylion ynghylch y cylch gwaith, yr aelodaeth a’r 

amserlenni sy’n ymwneud â’r grŵp maes o law. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn credu na ddylai 

penderfyniadau ar y materion hyn, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â gweithdrefnau ariannol 

yn y Senedd, gael eu gwneud gan y Llywodraeth yn unig ac mae’n galw ar y Gweinidog i 

ddarparu rhagor o fanylion am sut y mae’r grŵp cynghori yn bwriadu ymgysylltu â’r Pwyllgor, 

yn enwedig mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â phrotocol cyllideb y Senedd77 ac wrth 

ddatblygu gweithdrefnau ariannol newydd. Ar ben hyn, hoffai’r Pwyllgor weld gwaith 

Llywodraeth Cymru o wella’r Gyllideb mewn perthynas â chyllidebu sy’n canolbwyntio ar rywedd 

yn cael ei ehangu a’i ymgorffori mewn penderfyniadau polisi a gwariant cyffredinol ar draws 

portffolios. Mae’r meysydd hyn o ddiddordeb sylweddol ac mae’r Pwyllgor yn edrych ymlaen at 

weithio gyda’r Gweinidog wrth inni ystyried sut y mae modd gwella tryloywder a’r gwaith o 

graffu ar y gyllideb yn y Senedd. 

Casgliad 4. Mae’r Pwyllgor yn nodi bod y dyraniadau a ddarperir dros y cyfnod o dair blynedd 

wedi rhoi’r cyfle i Lywodraeth Cymru wneud cynnydd sylweddol mewn cyllid refeniw yn 2022-

23, ond mae’r cynnydd yn 2023-24 a 2024-25 yn fwy cymedrol. 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried sut y caiff gwybodaeth gyllidebol 

ei chyflwyno fel ei bod yn gysylltiedig ag allbynnau ac effeithiau, a hynny er mwyn helpu 

 
77 Y Pwyllgor Cyllid (Y Bumed Senedd), Protocol Proses y Gyllideb rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru: 21 

Mehefin 2017 

https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld11075/gen-ld11075-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld11075/gen-ld11075-w.pdf
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gwerthusiad Llywodraeth Cymru ei hun, yn ogystal â gwella gallu’r cyhoedd a’r Senedd i ddwyn 

cynlluniau cyllidebol Llywodraeth Cymru i gyfrif. 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r wybodaeth a geir yn adroddiadau’r Prif 

Economegydd a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a’r ddogfen estynedig Dadansoddiad 

Dosbarthiadol o Wariant Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru, ond mae’n argymell bod y 

dadansoddiad dosbarthiadol yn cael ei ddatblygu ymhellach yn y dyfodol er mwyn ei gysylltu â 

gwerthusiad polisi ar effeithiolrwydd gwariant. 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi manylion cylch 

gwaith ac aelodaeth y Grŵp Cynghori ar Effaith a Gwella’r Gyllideb, ac mae’n argymell bod 

Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y gallai’r Pwyllgor gyfrannu at ei waith. 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod dull sensitif i rywedd Llywodraeth Cymru o 

gyllidebu yn cael ei ehangu y tu hwnt i gynlluniau peilot penodedig bach a’i ymgorffori mewn 

penderfyniadau polisi a gwariant cyffredinol ar draws portffolios, gyda’r nod o ystyried materion 

cydraddoldeb rhywedd yn systematig mewn penderfyniadau trethu a gwariant, a ddylai gael eu 

hamlygu mewn ffordd dryloywder mewn cyllidebau yn y dyfodol. 
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3. Treth, benthyca a rhagolygon 

“Y risg o gynnydd mewn trethiant yw mai’r sefyllfa yn y pen draw yw bod pobl yn gwario llai 

oherwydd bod ganddyn nhw lai. Rwy’n meddwl mai’r ffordd allan o’r sefyllfa yr ydym ynddi yw 

drwy fenthyg, nid trethu.”78 

Perchennog Busnes 

Rhagolygon economaidd 

66. Yn ddiweddar, fe wnaeth y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol79 addasu ei rhagolwg o CMC 

gwirioneddol i fyny ar gyfer y DU, i adennill ei lefel cyn y pandemig (Ionawr 2020) ym mis 

Rhagfyr 2021, a rhagwelir y bydd yn tyfu 6.5 y cant yn 2021 a 6.0 y cant yn 2022, cyn dychwelyd 

i gyfraddau mwy hanesyddol arferol yn y blynyddoedd i ddod.  

67. Mae adroddiad y Prif Economegydd, sy’n cyd-fynd â’r Gyllideb Ddrafft, yn priodoli hyn yn 

bennaf i “lwyddiant polisïau a roddwyd ar waith gan lywodraethau datganoledig a’r DU”, ond 

mae’n awgrymu bod hyn yn adlewyrchu effaith o £500 y pen ar gyfartaledd bob blwyddyn wrth 

symud ymlaen.80 

68. Er y pwysleisiodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol nad oedd ei rhagolygon diweddaraf 

wedi ystyried effaith yr amrywiolyn Omicron,81 nodwyd bod yr economi wedi addasu’n 

gadarnhaol i effaith y pandemig ar y cyfan.82 

69. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn nodi bod y tybiaethau allweddol ynghylch effaith 

y DU yn ymadael â’r UE yn cyd-fynd â’r disgwyliadau. Mae’n amcangyfrif gostyngiad o 15 y cant 

mewn dwyster masnach o ganlyniad i ymadael â’r UE a cholled o 4 y cant mewn cynhyrchiant 

posibl yn yr hirdymor. 

70. Wrth symud ymlaen, byddy ffaith bod twf cynhyrchiant y DU wedi bod yn wael ac yn 

gymharol isel yng Nghymru yn broblem. Bydd Cymru hefyd yn wynebu pwysau demograffig 

mwy difrifol oherwydd proffil oedran y boblogaeth. Yn y tymor byr, bydd costau tanwydd, 

 
78 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

79 Sefydlwyd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn 2010 i wneud dadansoddiad annibynnol o gyllid cyhoeddus y DU, 

ac mae wedi bod yn darparu rhagolygon refeniw treth annibynnol ar gyfer Cymru i Lywodraeth Cymru ers 2020-21. 

80 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Cymru 2021: adroddiad y Prif Economegydd 

81 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 11 

82 Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 69 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2021-adroddiad-y-prif-economegydd
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chwyddiant cyffredinol, codiadau treth arfaethedig a gwrthdroi’r codiad o £20 i’r Credyd 

Cynhwysol yn effeithio’n arbennig ar incwm aelwydydd. Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

(ONS), cododd chwyddiant prisiau defnyddwyr (CPI) 5.4 y cant yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 

2021,83 sef y gyfradd uchaf a welwyd yn y DU ers tri degawd.84  

71. Mae adroddiad y Prif Economegydd yn amlinellu y rhagwelir y bydd twf mewn safonau 

byw yn “eithriadol o araf”85 dros y ddwy flynedd nesaf, wrth i chwyddiant a chynnydd mewn 

treth erydu gwir werth incwm gwario, ac wrth i doriadau lles leihau incwm rhai grwpiau, yn 

enwedig y rhai nad ydynt mewn gwaith. Mae Dadansoddiad Cyllidol Cymru yn awgrymu bod y 

rhagolygon ar gyfer cyllid aelwydydd yn parhau i fod yn heriol.86 Mae’r wasgfa ar incwm 

aelwydydd yn debygol o deimlo’n arbennig o aciwt yn sgil cyfuniad o gynnydd mewn prisiau, 

cynnydd arfaethedig mewn treth arfaethedig, yn ogystal â gwrthdroi’r cynnydd o £20 yr 

wythnos yn y Credyd Cynhwysol. Mae Dadansoddiad Cyllidol Cymru yn nodi: 

“Real disposable household income – which measures how much households 

have available to spend or save after adjusting for the impact of inflation – is 

projected to fall between the second and fourth quarters of 2021. And 

between 2021 and 2027, real household income is forecast to grow by less 

than 1% each year on average, well below the long-run average of 2.6%.”87 

72. Dywedodd Dadansoddiad Cyllidol Cymru hefyd wrth y Pwyllgor y byddai gwaelod y 

dosbarthiad incwm yn teimlo’r cynnydd mewn costau ynni yn arbennig o ddifrifol oherwydd ein 

bod yn gwybod bod aelwydydd tlotach yn gwario cyfran fwy o’u hincwm ar gostau ynni nag 

aelwydydd cyfoethocach.88 

73. Ceir dadansoddiad pellach o effaith y Gyllideb Ddrafft ar dlodi ac incwm aelwydydd ym 

mhennod 8. 

  

 
83 Swyddfa Ystadegau Gwladol, Chwyddiant prisiau defnyddwyr, Rhagfyr 2021 

84 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021 

85 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Cymru 2021: adroddiad y Prif Economegydd, tudalen 23 

86 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021 

87 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021 

88 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 102 

https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/december2021
https://obr.uk/docs/dlm_uploads/WTO_Dec_2021.pdf
https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2021-adroddiad-y-prif-economegydd
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
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Y cyllid sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 

Hyblygrwydd o ran cyllid 

74. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn parhau i wthio Llywodraeth y 

DU am “yr hyblygrwydd ehangach y mae arnom ei angen i reoli ein cyllideb yn y ffordd fwyaf 

effeithiol i bobl Cymru”.89 Mae hyn yn cynnwys parhau i bwyso am gynnydd i’r terfynau 

blynyddol a chyfanredol o ran benthyca cyfalaf, yn ogystal ag am fwy o hyblygrwydd o ran cario 

ymlaen a thynnu i lawr ar ddiwedd y flwyddyn o fewn Cronfa Wrth Gefn Cymru. 

75. Mae’r Gweinidog yn disgwyl y bydd y cronfeydd wrth gefn presennol yn ystod y flwyddyn 

o fewn y terfynau cario ymlaen y cytunwyd arnynt. Fodd bynnag, gyda digwyddiad cyllidol y DU 

yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2022, mae posibilrwydd y gallai symiau canlyniadol cadarnhaol 

neu negyddol Barnett fynd â’r cyllid y tu hwnt i’r terfynau. Awgrymodd Llywodraeth Cymru y 

dylai’r Trysorlys newid y rheolau presennol fel na fyddai angen gwario’r cyllid a ddarperir tua 

diwedd blwyddyn ariannol o fewn y flwyddyn ariannol honno. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, 

dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn ceisio blwyddyn ariannol 

ychwanegol lawn i wario unrhyw ddyraniadau o’r fath, gan y byddai hynny’n helpu’n fawr o ran 

rheoli’r gyllideb.90 

76. Ychwanegodd y Gweinidog fod y dull hwn yn angenrheidiol yn ymarferol oherwydd maint 

cronfa wrth gefn Cymru: 

“…. if the UK Government came forward with even further allocations in 

respect of consequentials within this financial year, then if they come very 

late, as they did last year, that does present us with challenges, because the 

size of the Wales reserve that we’re able to use to manage the money across 

years is very small.”91 

77. Mae’r IFS wedi awgrymu y dylid cynyddu’r terfynau tynnu i lawr ar gronfeydd wrth gefn yr 

Alban a Chymru ac o bosibl eu diddymu, ac y dylid ystyried cynyddu’r cyfanswm y gellir ei gadw 

mewn cronfeydd wrth gefn ac, y dylai’r terfynau cyfredol, fan leiaf, gael ei mynegeio yn hytrach 

na bod yn benodedig mewn termau arian parod.92 Ychwanegodd Dadansoddiad Cyllidol 

Cymru, os yw Llywodraeth y DU yn gwneud penderfyniadau hwyr iawn ar symiau canlyniadol ar 

 
89 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

90 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 26 

91 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 33 

92 Sefydliad Astudiaethau Cyllid, Options for reforming the devolved fiscal frameworks post-pandemic, 21 Rhagfyr 

2021 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://ifs.org.uk/publications/15894
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gyfer cyllid Llywodraeth Cymru, yna dylai’r cronfeydd hyn gael eu cario ymlaen i’r blynyddoedd i 

ddod.93 

78. Rhoddodd y Gweinidog sicrwydd i’r Pwyllgor y bydd Cyllideb Atodol mis Chwefror 2021-

22 yn dyrannu’r cronfeydd wrth gefn i fod islaw’r terfynau cario ymlaen. Mae’n bosibl y gallai 

Amcangyfrifon Atodol y DU ddarparu symiau canlyniadol ychwanegol yn hwyr yn y flwyddyn 

ariannol a disgwylir datganiad rhagolygon gwanwyn y DU ar 23 Mawrth 2022. 

79. O ran tryloywder cyllid, dywedwyd wrth y Pwyllgor, gan fod symiau canlyniadol yn deillio o 

newidiadau net yng nghyllidebau adrannol y DU, nad yw bob amser yn bosibl cysylltu cyllid â 

chyhoeddiadau penodol am raglenni’r DU. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor: “I would 

say that transparency continues to be a challenge, to be polite, in respect of relationships with 

the UK Government”. Ychwanegodd Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru fod gan y system rai 

rhinweddau, ond nad tryloywder yw un ohonynt.94 

Ariannu strategaeth cyfalaf a rheoli cronfeydd wrth gefn 

80. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru yn newid y ffordd y 

mae’n cyllidebu ar gyfer cronfeydd wrth gefn a benthyca ac yn eu defnyddio o 2022-23 ymlaen. 

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, mae’r gyllideb ddrafft yn amlinellu nad bwriad Llywodraeth 

Cymru i ddechrau yw defnyddio’r uchafswm o £125 miliwn o Gronfa Wrth Gefn Cymru yn 2022-

23.95 Mae cyllidebau blaenorol wedi cynnwys benthyca cynlluniedig, ond mae ymrwymiadau 

wedyn wedi cael eu hariannu yn ystod y flwyddyn gan ddefnyddio symiau canlyniadol 

ychwanegol neu danwariant adrannol. 

81. Mae cynlluniau bellach yn cynnwys “gor-raglennu” cyfalaf, a fydd yn cael ei dalu naill ai 

gan symiau canlyniadol ychwanegol, defnyddio cronfeydd wrth gefn, benthyca, tanwariant neu 

reoli gwariant i lawr o fewn y gyllideb.96 Mae Strategaeth Buddsoddi Seilwaith Cymru 202197 a 

Chynllun Cyllid Seilwaith 202198 yn nodi’r blaenoriaethu a’r cyllid ar gyfer buddsoddi yn y 

dyfodol. Esboniodd y Gweinidog hefyd sut y byddai’r dull newydd yn gweithio’n ymarferol, gan 

nodi y caiff cronfa wrth gefn Cymru ei defnyddio o 2023-24 ymlaen i reoli’r sefyllfa ariannol yn 

 
93 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 178 

94 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraffau 47-48 

95Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 13 

96 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, pargraff 55 

97 Llywodraeth Cymru, Strategaeth buddsoddi yn seilwaith Cymru 2021 

98 Llywodraeth Cymru, Y cynllun cyllid seilwaith 2021 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-2021
https://llyw.cymru/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021
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ystod y flwyddyn heb gadw unrhyw derfyn gwariant adrannol heb ei ddyrannu, gydag unrhyw 

arian i’w dynnu i lawr yn cael ei gynnwys yn y gyllideb atodol briodol.99 

82. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod y dull newydd hwn o ddefnyddio cronfeydd 

wrth gefn a benthyca yn helpu wrth lunio cynlluniau i sicrhau’r budd mwyaf posibl o’r holl gyllid 

sydd ar gael iddynt.100 Wrth wneud sylwadau ar y dull newydd hwn, dywedodd Dadansoddiad 

Cyllidol Cymru fod gwneud y mwyaf o’r cyllid sydd ar gael yn y modd hwn yn gwneud synnwyr, 

gan fynd ymlaen i ddweud: 

“If this was the ongoing strategy, it would be useful to have more regular 

updates on the funding contained in the Wales reserve, if that’s going to be a 

key element in this strategy.”101 

Cyllid cyfalaf 

83. Mae Llywodraeth Cymru yn disgrifio “rhagolygon cyfyngedig”102 ar gyfer cyllid cyfalaf yn y 

Gyllideb Ddrafft, gyda’r naratif yn ychwanegu: 

“Mae’r cyllid cyfalaf cyffredinol yn gostwng mewn termau arian parod ym 

mhob un o flynyddoedd cyfnod yr Adolygiad o Wariant ac mae 11 y cant yn 

is yn 2024-25 nag yn y flwyddyn bresennol. Bydd cyllideb Llywodraeth Cymru 

yn 2024-25 bron i £3bn yn is na phe bai wedi cynyddu yn unol â’r economi 

ers 2010-11. Mae hyn yn cyflwyno heriau sylweddol inni.”103 

84. Mae Dadansoddiad Cyllidol Cymru yn awgrymu104 y bydd grant bloc cyfalaf craidd 

Llywodraeth Cymru yn cynyddu mewn termau enwol yn 2022-23, wedi’i ysgogi gan gynnydd 

mewn cyllid trafodiadau ariannol, sy’n lleihau yn y blynyddoedd dilynol. Fodd bynnag, bydd y 

grant bloc cyfalaf yn disgyn mewn termau real yn ystod cyfnod yr Adolygiad o Wariant. 

Ychwanegodd Dadansoddiad Cyllidol Cymru ei bod yn debygol y bydd angen buddsoddiad 

cyfalaf ychwanegol sylweddol yn y GIG i adfer ar ôl COVID-19, tra bydd y setliad cyfalaf aml-

flwydd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru amlinellu buddsoddiadau i fynd i’r afael â newid 

hinsawdd. Fodd bynnag, mae ei ddadansoddiad yn awgrymu y bydd cynyddu gwariant cyfalaf 

 
99 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 33 

100 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 40 

101 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 171-172 

102 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 134 

103Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen ii 

104 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 6 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/2590280/wbo2021_full_07Dec2021.pdf
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yn y ddau faes hyn dros y blynyddoedd i ddod yn golygu bod yn rhaid gwneud dewisiadau 

anodd ym mhob maes arall o wariant cyfalaf. 

85. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod y gyllideb gyfalaf wedi bod yn ‘siomedig’ ac y 

byddai’n disgwyl i Lywodraeth y DU gael mwy o lais ar wariant cyfalaf yn y blynyddoedd i ddod: 

“… one almost imagines that the UK Government will have more to say on 

capital across the years ahead, because, as I previously said, we’re 11 per cent 

lower by the end of this period than we are at the moment in terms of the 

capital allocation. So, it seems—. With all of the importance of tackling the 

climate emergency, lots of our levers and ability there are within the capital 

sphere; it almost feels that the UK Government will have more to say on 

capital in the period ahead”.105 

86. Ychwanegodd yr IFS y gallai’r Gyllideb Ddrafft olygu bod yn rhaid gwneud dewisiadau 

anodd mewn rhai meysydd,106 gan ychwanegu y byddai cyllidebau cyfalaf yn gymharol uwch 

nag yr oeddent cyn y pandemig. Roedd Dadansoddiad Cyllidol Cymru hefyd yn disgwyl gweld y 

rhagolygon ychydig yn fwy heriol ar yr ochr gyfalaf, a dywedodd wrth y Pwyllgor: 

“… there is no increase in the NHS capital budget in the draft budget itself, 

and that’s perhaps indicative of the general squeeze on the Welsh 

Government’s overall capital allocations in the next three years, as well as 

perhaps its decision to prioritise other areas, like climate change, which will 

also demand additional funding.”107 

87. I gau’r bwlch hwn, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu defnyddio’r uchafswm benthyca o 

£150 miliwn sydd ar gael iddi, gan nodi: “the limited capital settlement that Wales received from 

the 2021 Spending Review means that we must maximise the levers at our disposal in order to 

deliver our ambitious capital investments”.108 O ran y pwynt hwn, dywedodd y Gweinidog wrth y 

Pwyllgor: 

“… the limited capital settlement that we received from the UK Government in 

the spending review means that we have to maximise the levers at our 

disposal in order to deliver on our capital investments. So, again, this is a new 

strategy this year. We’ll be using an over-allocation of general capital, which 

 
105 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 55 

106 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 132 

107 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 136 

108Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 13 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
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will enable us to further stretch every available pound of capital funding, 

helping us to manage and respond to any underspends that emerge during 

the financial year. So, the approach to reserves is different within this draft 

budget, as is the approach to capital allocations.”109 

88. Clywodd y Pwyllgor hefyd gan yr IFS, a awgrymodd y gallai Llywodraeth Cymru symud 

rhywfaint o’r cyllid adnoddau i gyfalaf pe bai’n dymuno gwneud hynny.110 Pan ofynnwyd a oedd 

y dull hwn yn cael ei ystyried, cadarnhaodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi newid 

refeniw i gyfalaf ‘yn helaeth’ ar gyfer prosiectau addas, gan ychwanegu: 

“We’ve done it in 2020/21 and 2021/22. One of the things I’m always mindful 

of when we do this is to ensure that we’re also thinking about the revenue 

implications of any capital investment”.111 

Cyfalaf trafodiadau ariannol 

89. Mae cyfalaf trafodiadau ariannol ymwneud â rhan o’r gyllideb ddrafft y mae modd ei 

defnyddio dim ond ar gyfer benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti i drydydd partïon, er 

enghraifft i gefnogi busnesau a’r sector tai, ac mae’n rhaid ad-dalu cyllid i’r Trysorlys fel arfer. 

90. Nid yw’r dyraniadau ar gyfer y gronfa hon wedi’u gwneud yn y gyllideb ddrafft, ond mae 

disgwyl iddynt gael eu gwneud yn y gyllideb derfynol, gyda £265 miliwn yn cael ei ddangos fel 

cronfa wrth gefn ar hyn o bryd. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor: 

“I can confirm it is still my intention to make the financial transactions capital 

allocations at the final budget, and an exercise is currently underway across 

Government to identify those allocations and where they’ll be made, so until 

that exercise is complete, I don’t want to pre-judge what decisions might be 

arrived at.”112 

91. Pan ofynnwyd iddynt a yw eu haelodau’n bwriadu gwneud y mwyaf o’r cymorth sydd ar 

gael i fusnes drwy gyfalaf trafodiadau ariannol, dywedodd y CBI a’r WRC wrth y Pwyllgor nad 

oeddent yn ymwybodol o’i fodolaeth.113 Fodd bynnag, awgrymodd y Ffederasiwn Busnesau Bach 

y gellid defnyddio cyfalaf trafodiadau ariannol i ysgogi buddion amgylcheddol cadarnhaol drwy 

 
109 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 53 

110 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 139 

111 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 131 

112 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 25 

113 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 281-283 
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gynnig cymorth i fusnesau symud i fflydoedd trydan, cerbydau trydan neu unrhyw ddulliau 

trafnidiaeth cynaliadwy eraill heb iddynt aros i’r galw gynyddu yn gyntaf.114 

92. Mewn ymateb, nododd y Gweinidog ei bod yn bwysig iawn tynnu sylw at argaeledd 

cyfalaf trafodiadau ariannol i bartïon sydd â diddordeb ac y byddai’n chwilio am ffyrdd 

ychwanegol o hyrwyddo’r cyllid pe bai angen.115 Fe wnaeth y Gweinidog hefyd roi diweddariad 

i’r Pwyllgor ynghylch defnyddio cyllid trafodiadau ariannol ar 26 Ionawr 2021.116 

Adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol 

93. Ar 13 Ionawr 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU gasgliadau adolygiad o gysylltiadau 

rhynglywodraethol, gan nodi bod pob un o’r pedair gweinyddiaeth wedi cytuno i weithio o dan 

y trefniadau newydd hyn.117 Mae’r adolygiad yn nodi sut y gall y gweinidogion cyllid ym mhob 

awdurdodaeth uwchgyfeirio anghytundebau fel anghydfod a sut y byddant yn cael eu hystyried. 

Mae’r ddogfen yn nodi: 

“… all parties acknowledge that policy decisions on funding are strictly 

reserved to Treasury ministers, with engagement with the devolved 

administrations as appropriate.”118 

94. Mae’r ddogfen yn ychwanegu y bydd anghydfodau sy’n cael eu codi mewn perthynas â 

fframweithiau cyllidol Llywodraethau Cymru a’r Alban yn parhau i gael eu rheoli drwy’r 

trefniadau a nodir yn eu cytundebau cyllidol perthynol. Pan ofynnwyd iddi a fydd yr adolygiad 

hwn yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol ar y ffordd y caiff anghytundebau ariannu eu trafod 

a’u datrys rhwng Llywodraeth y DU a’r Trysorlys, dywedodd y Gweinidog: 

“I would hope that the new mechanisms for raising disputes will provide a 

new way in which we can get some fair play from the UK Government”.119 

 
114 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 296 

115 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 29 

116 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Mike Hedges AS, 26 Ionawr 2021 

117 Llywodraeth y DU, Papur polisi: Adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol, 13 Ionawr 2022 

118 Llywodraeth y DU, Papur polisi: Adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol, 13 Ionawr 2022 

119 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 53 

https://business.senedd.wales/documents/s121972/Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Finance%20and%20Local%20Government%20to%20Mike%20Hedges%20MS%20regarding%20an%20update%20on%20t.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-review-of-intergovernmental-relations
https://www.gov.uk/government/publications/the-review-of-intergovernmental-relations
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Trethi datganoledig 

95. Fe wnaeth y Gweinidog gyhoeddi Fframwaith Polisi Trethi Llywodraeth Cymru,120 ynghyd â 

Chynllun Gwaith y Polisi Trethi 2021-2026121, ym mis Tachwedd 2021. Dilynwyd hyn gan 

Adroddiad Polisi Trethi Cymru, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r gyllideb ddrafft ar 20 Rhagfyr 

2021. Mae’n nodi’r cynnydd blynyddol ar gyflawni’r blaenoriaethau polisi treth.122  

96. Eglurodd y Gweinidog ddull gweithredu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r polisi 

trethi fel a ganlyn: 

“… we’ve got our well-established tax principles that underpin our decision 

making in respect of tax, and that’s about ensuring that taxes here in Wales 

are simple, clear, fair and that they also enable us to respond to our 

responsibilities under the future generations Act and so on. So, the principles 

that underpin the tax element are very in tune, if you like, with our decision-

making principles in respect of the spending.”123 

97. Roedd y mater treth yn rhan fawr o waith ymgysylltu y Pwyllgor â dinasyddion. Roedd 

llawer o’r cyfranogwyr eisiau system dreth decach gyda ffocws penodol ar drethu cwmnïau mwy 

neu aelodau cyfoethocach o gymdeithas.124 Tynnodd llawer o grwpiau sylw hefyd at yr angen i 

gynnal gwariant ond gwario’n gallach a chael gwell gwiriadau o ran atebolrwydd i atal arian 

rhag cael ei “wastraffu”. Gofynnodd y cyfranogwyr hefyd am lawer mwy o dryloywder o ran 

cyllid, gan gynnwys cyflwyno treth sy’n cael ei neilltuo’n benodol ar gyfer y GIG oherwydd 

byddai hynny’n sicrhau pobl ynghylch ble’r oedd yr arian ychwanegol hwnnw’n mynd.125 

Rhagolygon treth 

98. Cafodd rhagolygon trethi Cymreig diweddaraf y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol126 eu 

cyhoeddi ochr yn ochr â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 ar 20 Rhagfyr 

2021, ac maent yn nodi rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer pob un o’r trethi 

datganoledig Cymreig:  

 
120 Llywodraeth Cymru, Diweddariad ar y fframwaith polisi treth 

121 Llywodraeth Cymru, Cynllun gwaith y polisi trethi 2021 i 2026 

122 Llywodraeth Cymru Adroddiad ar y Polisi Trethi 

123 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 20 

124 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

125 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021 

126 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021 

https://llyw.cymru/diweddariad-fframwaith-polisi-trethi
https://llyw.cymru/cynllun-gwaith-polisi-trethi-2021-i-2026
https://llyw.cymru/adroddiad-ar-bolisi-trethi-rhagfyr-2021
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Welsh%20Government%20Draft%20Budget%20-%20Citizen%20Engagement%20Report%20-%20December%202021.pdf
https://obr.uk/docs/dlm_uploads/WTO_Dec_2021.pdf
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▪ Cyfraddau Treth Incwm Cymru; 

▪ y Dreth Trafodiadau Tir; a’r 

▪ Dreth Gwarediadau Tirlenwi. 

99. Awgrymodd Dadansoddiad Cyllidol Cymru y bydd yr holl drethi datganoledig yn cael 

effaith gadarnhaol ar gyllideb Cymru dros y blynyddoedd i ddod o ystyried bod y refeniw a 

ragwelir yn tyfu’n gyflymach na’r rhagolygon cyfatebol ar gyfer addasiadau’r Grant Bloc. Mae’n 

nodi, o’r hwb o £2.9 biliwn i wariant o ddydd i ddydd, fod £185 miliwn o hyn yn ymwneud â’r 

rhagolygon gwell ar gyfer refeniw datganoledig.127 

100. Nododd Dadansoddiad Cyllidol Cymru hefyd fod mantais hefyd i Gymru o’i gymharu â’r 

Alban o ran rhagolygon o ystyried, gan fod y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn darparu 

rhagamcanion ar gyfer y seiliau treth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, mai’r gobaith 

yw y caiff camgymeriad yn y rhagolwg ei wrthbwyso gan gamgymeriad cyfartal ar yr ochr arall. 

Mae hyn yn llai tebygol o fod yn wir yn yr Alban lle ceir Comisiwn Cyllidol annibynnol ar gyfer yr 

Alban, sydd â dull gwahanol o lunio rhagolygon yn dilyn amserlenni gwahanol.128 

101. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn defnyddio rhagolygon macro-economaidd ar 

lefel y DU i fodelu rhwymedigaethau treth incwm Cymru. Mae hyn yn golygu bod y Swyddfa 

Cyfrifoldeb Cyllidebol yn rhagdybio bod y sylfaen drethi yng Nghymru a’r DU gyfan yn symud 

yn gyfochrog â’i gilydd.129 Fodd bynnag, o ystyried bod gwahaniaethau mawr ar hyn o bryd 

rhwng Cymru a’r DU yn ei chyfanrwydd, byddai unrhyw wyro pellach neu gyfnod o gydgyfeirio 

yn risgiau anfanteisiol neu fanteisiol i ragolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. I liniaru’r effaith 

hon ar ei rhagolygon, mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn bwriadu cyhoeddi papur 

ynghylch y mater hwn yn 2022: 

“We will present a detailed investigation of these trends and the effects they 

have on our forecasts in a forthcoming working paper on devolved income 

tax next year. This will help to inform future forecast judgements in respect of 

trends in the Welsh share of income tax over time.”130 

102. Pan ofynnwyd i’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ynghylch ansicrwydd y data mewnbwn 

sy’n ymwneud â’r rhagolygon presennol o refeniw treth Cymru, dywedodd fod y darlun wedi 

 
127 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 147 

128 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 148 

129 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021, tudalen 23 

130 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021, tudalen 23 
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gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda data gwell yn cael eu casglu nag oedd 

rai blynyddoedd yn ôl.131 Fodd bynnag, cydnabu’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol fod meysydd 

lle gellid gwella’r modelau rhagolygon ar gyfer Cymru, gan ychwanegu: 

“I think, as we’ve alluded to, the biggest return we can get now is to get a 

better grip on the tax base for Wales’s No. 1 source of revenue, which is 

income tax, and that’s going to be a priority for us in the year to come.”132 

103. Croesawodd y Gweinidog waith y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn y maes hwn, gan nodi 

y bydd yn helpu i lywio dyfarniadau yn y dyfodol ynghylch twf cymharol mewn refeniw treth 

incwm yng Nghymru o gymharu â rhannau eraill o’r DU.133 Roedd y Gweinidog hefyd o’r farn: 

“Any further insight into relative changes in the tax base here and elsewhere 

will of course be really valuable, because it’s the relative growth in tax 

revenues that impacts on our budget arithmetic”.134 

104. Roedd Dadansoddiad Cyllidol Cymru yn teimlo nad yw’r rhagolygon presennol yn ddigon 

manwl, yn enwedig o ran sut y mae seiliau treth yn wahanol ar draws y DU, gan ddweud nad 

oes llawer o wybodaeth am yr hyn sy’n gyrru’r gwahaniaeth cyfradd cadarnhaol i sylfaen drethi 

Cymru.135 Roedd hefyd yn credu y byddai’n ddefnyddiol pe bai mwy o wybodaeth ar gael i 

egluro’r gwahaniaeth yn rhagolygon y dyfodol.136 

Cyfraddau Treth Incwm Cymru 

105. Cyfraddau treth incwm Cymru yw’r ffynhonnell fwyaf arwyddocaol o refeniw treth a reolir 

gan Lywodraeth Cymru. Nododd rhagolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol fod elfennau 

allweddol o ansicrwydd yn cynnwys:137 

▪ Llwybr y pandemig drwy’r gaeaf hwn, gyda’r risg y gallai cynnydd tymhorol cryfach 

na’r disgwyl olygu bod yn rhaid ailgyflwyno cyfyngiadau. 

 
131 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 46 

132 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 74 

133 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 68 

134 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 69 

135 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 147-148 

136 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 155 

137 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021 
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▪ Effaith y pandemig ar lifau mudo mewnol a rhyngwladol mwy hirdymor, a fyddai’n 

effeithio ar faint cymharol poblogaeth Cymru o gymharu â’r DU gyfan. 

▪ Sut mae’r adferiad o’r pandemig yn parhau i effeithio ar wahanol sectorau o’r 

economi a gwahanol rannau o’r dosbarthiad incwm. 

106. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cynnig unrhyw newidiadau i gyfraddau treth incwm Cymru 

yn ei Chyllideb Ddrafft. Bydd cyfraddau treth trafodiadau tir yn cael eu gosod fel ag yr oeddent 

yn 2021 (ac eithrio newidiadau dros dro) ac mae disgwyil i dreth gwarediadau tirlenwi gynyddu 

yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (PRI), sef yr un cynnydd ag y bydd yn cael ei gymhwyso 

yn Lloegr. Mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru i 

“[b]eidio â chymryd mwy mewn cyfraddau treth incwm Cymru oddi ar deuluoedd Cymru cyhyd 

ag y bydd effaith economaidd coronafeirws yn parhau, o leiaf”.138 

107. Wrth wneud sylwadau ar ddull gweithredu Llywodraeth Cymru, roedd yr IFS yn teimlo nad 

oedd yn eglur pryd y byddai’r ymrwymiad hwn i gadw’r cyfraddau presennol yn newid: 

“… it’s quite hard to say what is meant by this … we need, potentially, a more 

precise definition, rather than one that can be interpreted in many different 

ways, if you want to give some certainty to taxpayers.”139 

108. Pan ofynnwyd iddo beth oedd ystyr yr ymrwymiad hwn yn ymarferol, dywedodd y 

Gweinidog wrth y Pwyllgor: 

“I think that what it says, really, is that it’s too early to take a view over the 

medium-term effects of the pandemic, because we don’t yet know, really, 

what the impact of measures such as furlough have been. I think that it’ll 

take some time yet before that becomes clear.”140 

Y Dreth Trafodiadau Tir 

109. Nid yw cyfraddau’r dreth trafodiadau tir wedi newid yn y gyllideb ddrafft, felly mae’r 

cynnydd ychwanegol o un pwynt canran i gyfraddau preswyl uwch y dreth a delir wrth brynu 

eiddo ychwanegol, fel ail gartrefi a buddsoddiadau prynu i osod, yn cael ei gynnal. 

 
138 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru: diweddariad 

139 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 150 

140 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 55 
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110. Oherwydd cynnydd annisgwyl mewn prisiau tai, a oedd yn arbennig o uchel yng 

Nghymru,141 mae cyfanswm derbyniadau rhagamcanol y dreth trafodiadau tir £93 miliwn (35 y 

cant) yn uwch yn 2022-23 o gymharu â mis Mawrth 2021. Esboniodd y Swyddfa Cyfrifoldeb 

Cyllidebol mai’r rhesymau dros y cynnydd hwn oedd nifer uwch o drafodiadau a phrisiau uwch, 

gan ychwanegu: 

“… some of that is driven by, as I said, the sort of savings effect and the race 

for space. I think part of it has also been generated by the tax reliefs and 

opportunities offered, both by the UK Government and by the Welsh 

Government.”142 

111. Ochr yn ochr â’r gyllideb, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar gyfraddau’r 

dreth trafodiadau tir, yn gofyn am farn ar amrywiadau lleol arfaethedig i’r cyfraddau ar gyfer ail 

gartrefi, llety gwyliau tymor byr ac o bosibl eiddo preswyl ychwanegol arall.143 Gallai’r cynigion 

sydd wedi’u cynnwys gynnig cyfraddau uwch o dreth trafodiadau tir ar gyfer rhai trafodiadau 

mewn ardaloedd lle nodwyd bod angen cymorth arnynt i ymdrin â phroblemau sy’n gysylltiedig 

ag ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr. 

112. Croesawodd Dadansoddiad Cyllidol Cymru yr ymgynghoriad, ond pwysleisiodd y dylid 

ystyried yr holl gyfres o ysgogiadau treth datganoledig a lleol i fynd i’r afael â’r maes polisi hwn, 

gan ychwanegu: 

“… it seems to me that a recurrent tax, maybe paid annually or monthly, like 

the council tax premium, if it was properly designed, would be a more 

effective measure to achieve that policy aim.”144 

Y Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

113. Mae refeniw rhagamcanol y dreth gwarediadau tirlenwi wedi cynyddu £2 filiwn i £34 

miliwn yn 2022-23. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi diwygio derbyniadau yn 2021-22 i 

fyny £11 miliwn yng ngoleuni’r data alldro cryf yn hanner cyntaf y flwyddyn.145 Nododd y 

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol mai’r dybiaeth yw bod rhan o’r cryfder hwn yn parhau, ond y 

 
141 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 51 

142 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 51 

143 Llywodraeth Cymru, Ymgynghoriad: Ail gartrefi: amrywiad lleol i gyfraddau treth trafodiadau tir 

144 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 157 

145 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021 

https://llyw.cymru/ail-gartrefi-amrywiadau-lleol-i-gyfraddau-treth-trafodiadau-tir
https://obr.uk/docs/dlm_uploads/WTO_Dec_2021.pdf
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caiff ei effaith ar y rhagolwg ei wrthbwyso’n rhannol o 2022-23 ymlaen gan fewnbynnau wedi’u 

diweddaru i’w waith modelu o effaith y defnydd ychwanegol o ddulliau llosgi.146 

114. Esboniodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol na all egluro’n ddigonol y rhesymau y tu ôl i’r 

derbyniadau treth cryfach na’r disgwyl ar gyfer y dreth gwarediadau tirlenwi: 

“… the landfill forecast is a source of relatively large surprises and also 

uncertainty. I don’t have a good handle on why the tax receipts have been so 

much stronger than expected in the first half of the year. It could be some 

rebound from the depressed year before, it could be some disruption in other 

ways of disposing, particularly trade routes. But we don’t have a good handle 

on what has driven it.”147 

115. Yn fuan ar ôl cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, gosododd y Gweinidog Reoliadau Treth 

Gwarediadau Tir (Cymru) (Diwygio) 2021,148 a oedd yn cynyddu cyfradd y dreth gwarediadau 

tirlenwi yn unol â chwyddiant o fis Ebrill 2022 i’w gwneud yn gyson â chyfraddau tirlenwi’r DU ac 

i liniaru’r risg o dwristiaeth gwastraff.149 

Trethi eraill 

116. Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i “[d]diwygio’r 

dreth gyngor i sicrhau system decach a mwy graddoledig”.150 Dywedodd y Gweinidog ym mis 

Rhagfyr: 

“Dylai system y dreth gyngor fod yn fwy blaengar o ran ei dyluniad a dylid ei 

moderneiddio wrth ei chyflwyno, ar ôl bodoli ar ei ffurf bresennol ers 1993.”151 

117. Mae’r IFS wedi gwneud gwaith ymchwil ynghylch efelychiad o ailbrisiad treth gyngor ar 

gyfer Cymru, a daeth i’r casgliad bod y dreth gyngor wedi dyddio, yn atchweliadol ac yn 

afluniol, a bod angen ei hailbrisio a’i diwygio.152  

 
146 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, Rhagolygon trethi Cymreig, Rhagfyr 2021 

147 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 59 

148 Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2021 

149 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 52 

150 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru: diweddariad 

151 Cyfarfod Llawn, Cofnod y Trafodion, 7 Rhagfyr 2021, paragraff 190 

152 Llywodraeth Cymru, Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru: Crynodeb o’r Canfyddiadau, Chwefror 2021, 

tudalen 42 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/summary-of-findings.pdf#page=42
https://obr.uk/docs/dlm_uploads/WTO_Dec_2021.pdf
https://senedd.cymru/media/kbafrrxe/sub-ld14797-w.pdf
https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12518#A68900
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-02/crynodeb-or-canfyddiadau-2021.pdf#page=42
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118. Mae’r Gyllideb Ddrafft hefyd yn cynnwys manylion y newidiadau i ardrethi busnes yng 

Nghymru ar gyfer 2022-23, yn ogystal â chynigion i gyflwyno ardoll dwristiaeth newydd, sy’n 

cael eu nodi hefyd yn Adroddiad Polisi Trethi Cymru 2021,153 a drafodir yn fanylach ym Mhennod 

8. 

119. Roedd rhai rhanddeiliaid o blaid datganoli pwerau er mwyn gallu cyflwyno trethi newydd 

yng Nghymru. Roedd Sefydliad Bevan yn dadlau y gallai gwell defnydd o bwerau trethu 

datganoledig newid ymddygiad a chodi refeniw. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn 

dweud y bu’r rhyngweithio â Thrysorlys y DU ynghylch datganoli pwerau dros drethi, yn 

benodol o ran treth ar dir gwag, yn ‘hirfaith a heriol’.154 Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor: 

“This continues to be a painful and disappointing process, unfortunately. I did 

meet with the new Financial Secretary to the Treasury last month to 

understand what further information is required in respect of the request to 

devolve powers for a vacant land tax, and I’ve recently received a letter from 

her, which unfortunately doesn’t move the process forward in any kind of 

meaningful way.”155 

Barn y Pwyllgor 

120. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r ffaith bod y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn uwchraddio 

CMC a rhagolygon refeniw treth, ac mae’n falch bod perfformiad economaidd y DU a Chymru 

yn dychwelyd i lefelau cyn y pandemig, er ei bod yn nodi bod effaith economaidd lawn yr 

amrywiolyn Omicron yn parhau i fod yn aneglur. 

121. Mae’r Pwyllgor o’r farn bod y rhagolygon y mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn eu 

darparu yn hanfodol ar gyfer llunio’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac yn y dyfodol. Yn 

benodol, mae’r Pwyllgor yn croesawu’r rhagfynegiadau y disgwylir i Lywodraeth Cymru fod tua 

£185 miliwn ar ei hennill yn 2024-25 oherwydd twf cyflymach yn y gyfradd dreth o gymharu â 

Lloegr, ac mae’n edrych ymlaen at weld canlyniad ymchwiliad y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

i’r tueddiadau hanesyddol a’r hyn sy’n ysgogi newidiadau o’r fath. 

122. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor o’r farn bod angen gwneud rhagor o waith yn y maes hwn i 

ddeall yn llawn y gwahaniaethau rhwng sylfaen drethi Cymru a sylfeini treth eraill ledled y DU, 

yn enwedig o ystyried yr effaith y gallai rhagolygon treth gwell ei chael ar y cyllid sydd ar gael i 

Lywodraeth Cymru. Argymhellodd y Pwyllgor Cyllid yn y Bumed Senedd y dylai pwyllgor cyfrifol 

 
153 Llywodraeth Cymru Adroddiad ar y Polisi Trethi 

154 Llywodraeth Cymru Adroddiad ar y Polisi Trethi 

155 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 68 
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y Chweched Senedd barhau i geisio gwella data ac ymchwil sy’n benodol i Gymru i gefnogi 

polisïau cyllidol, a monitro’n agos y datblygiadau yn hyn o beth, ac mae’r dystiolaeth a ddaeth i 

law hyd yn hyn yn awgrymu bod hwn yn faes sy’n barod i gael ei archwilio o hyd. 

123. Mae’r Pwyllgor yn parhau i fod yn siomedig na cytunwyd ar ddatrysiad eto gyda 

Llywodraeth y DU ynghylch y terfynau tynnu i lawr blynyddol o gronfa wrth gefn Cymru a’r 

hyblygrwydd i Lywodraeth Cymru gario ymlaen y cyllid sy’n cael ei ddarparu yn hwyr yn y 

flwyddyn ariannol. Mae’r Pwyllgor yn credu y dylai Llywodraeth Cymru gael yr annibyniaeth i 

symud cyllid o un flwyddyn i’r flwyddyn nesaf, ac mae’n cefnogi ymdrechion parhaus y 

Gweinidog i fynd ar drywydd y mater hwn i gael cymaint o ystwythder cyllidebol â phosibl. 

124. Mae’r Pwyllgor hefyd yn ailadrodd galwadau a wnaed gan y pwyllgor a’i rhagflaenodd yn 

y Bumed Senedd i Lywodraeth y DU gynyddu’r terfynau ar ddwyn cyllid ymlaen yng nghronfa 

wrth gefn Cymru, i wneud y mwyaf o’r cyllid sydd ar gael ac i atal unrhyw gyllid Cymreig rhag 

cael ei golli. 

125. Mae’r Pwyllgor yn falch bod casgliadau Llywodraeth y DU o adolygiad o gysylltiadau 

rhynglywodraethol wedi’u cyhoeddi. Mae’n rhannu gobeithion y Gweinidog bod y 

mecanweithiau newydd yn cynnig sianeli priodol ar gyfer codi anghydfodau ac yn gobeithio y 

bydd hyn yn cael effaith gadarnhaol ar y ffordd y caiff anghytundebau ariannu eu trafod a’u 

datrys. Mae’r Pwyllgor yn bwriadu monitro’r datblygiadau hyn yn ystod y Senedd hon a bydd yn 

gweithio gyda’r Gweinidog i sicrhau bod y strwythurau hyn yn darparu ffyrdd priodol o ddatrys 

materion ariannu. 

126. Mae’r Pwyllgor yn bryderus ynghylch y rhagolygon cyfyngedig ar gyfer cyllid cyfalaf yn y 

Gyllideb Ddrafft ac mae’n credu, o ganlyniad, y bydd angen gwneud dewisiadau anodd mewn 

rhai meysydd o ystyried bod y setliad yn debygol o fod yn doriad mewn termau real dros 

gyfnod tair blynedd y Gyllideb. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn falch bod Llywodraeth Cymru 

wedi newid ei dull o ddyrannu cyllid i brosiectau cyfalaf, y bwriedir i hyn wneud mwy o 

ddefnydd o’r cyllid sydd ar gael, gan gynnwys benthyca a chyllid posibl drwy symiau 

canlyniadol. Mae’r Pwyllgor yn cytuno bod hon yn ffordd synhwyrol i Lywodraeth Cymru wneud 

y mwyaf o’i chyllid, ond byddai’n croesawu diweddariadau rheolaidd gan y Gweinidog am y 

cyllid sydd yng nghronfa wrth gefn Cymru fel bod modd monitro hyn. 

127. O ran cyfalaf trafodiadau ariannol, mae’r Pwyllgor yn nodi bod y Gweinidog yn cynnal 

ymarfer ar draws Llywodraeth Cymru i weld sut y caiff y £265 miliwn a ddangosir ar hyn o bryd 

yn y gronfa wrth gefn ei ddyrannu pan fydd y Gyllideb Derfynol yn cael ei gosod gerbron y 

Senedd. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor y byddai’n darparu rhagor o wybodaeth am y 

dyraniadau hyn cyn gynted ag y byddai’r adolygiad yn cael ei gwblhau, ac mae’r Pwyllgor yn 
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croesawu hyn. Nid yw’n glir pam mae’r Gweinidog wedi mabwysiadu’r dull gweithredu hwn a 

pham nad yw elfen a allai fod mor arwyddocaol o’r gyllideb yn rhan o’r Gyllideb Ddrafft sydd 

wedi’i chyhoeddi. Mae gadael yr elfen hon o gyllid allan yn rhoi darlun anghyflawn i’r Pwyllgor o 

ddyraniadau arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23, ac yn effeithio ar allu’r Senedd i 

graffu ar y gyllideb. 

128. Mae’r Pwyllgor wedi’i synnu gan y diffyg ymwybyddiaeth ymhlith y sector busnes a 

manwerthu o’r cyllid sydd ar gael drwy’r cyfalaf trafodiadau ariannol, ac mae’n credu bod angen 

i Lywodraeth Cymru wneud rhagor o waith i hyrwyddo’r cymorth ariannol sydd ar gael i 

fusnesau a sectorau eraill a allai elwa o gyllid o’r fath. 

129. Mae’r Pwyllgor yn nodi bwriad y Gweinidog i gadw cyfraddau treth incwm Cymru cyhyd 

ag y bydd effaith economaidd y pandemig yn para, ond mae’n pryderu bod yr ymrwymiad hwn 

yn rhy amwys a phenagored. Mae’r Pwyllgor o’r farn y dylai’r Gweinidog roi mwy o fanylion i 

egluro beth a olygir wrth gadw cyfraddau treth ar gyfer y cyfnod hwn ac am y rheswm hwn. 

130. Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gyfraddau’r dreth 

trafodiadau tir, yn gofyn am farn ar amrywiadau lleol arfaethedig i’r cyfraddau hyn ar gyfer ail 

gartrefi, llety gwyliau tymor byr ac o bosibl eiddo preswyl ychwanegol arall. Fodd bynnag, mae’n 

cytuno â thystiolaeth a glywyd gan Ddadansoddiad Cyllidol Cymru bod angen ystyried y gyfres 

gyfan o ysgogiadau cyllidol sydd ar gael i fynd i’r afael â’r meysydd penodol hyn ac y gallai 

ysgogiadau eraill, fel treth gylchol ar gyfer perchnogion ail gartrefi, fod yn fesur mwy effeithiol, o 

ystyried y byddai nifer yr eiddo sy’n cael eu gwerthu, ac felly’n ddarostyngedig i unrhyw 

gyfraddau newydd o dreth trafodiadau tir, yn gymharol fach. 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio 

gyda’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol i ddatblygu a defnyddio data perthnasol i Gymru i 

gefnogi’r gwaith o fodelu rhagolygon a datblygu gwell dealltwriaeth o sylfaen treth incwm 

Cymru, a hynny i lywio polisi treth ymhellach a’i effaith ar drethdalwyr Cymru. 

Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i bwyso ar 

Lywodraeth y DU i roi mwy o hyblygrwydd iddi reoli cyllid yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys y 

gallu i gario cyllid drosodd o un flwyddyn ariannol i’r llall. 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn galw ar Lywodraeth 

y DU i gynyddu’r terfynau ar ddwyn cyllid ymlaen yng nghronfa wrth gefn Cymru, i wneud y 

mwyaf o unrhyw gyllid yn ystod y flwyddyn sydd ar gael ac i atal unrhyw gyllid Cymreig rhag 

cael ei golli. 
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Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf yn rheolaidd i’r Pwyllgor am y dulliau rhynglywodraethol a sefydlwyd i sicrhau eu 

bod yn fodd effeithiol o uwchgyfeirio anghytundebau a datrys anghydfodau ariannu. 

Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adrodd yn ôl i’r 

Pwyllgor ar y sefyllfa gyllido yn ystod y flwyddyn sy’n gysylltiedig â chynlluniau cyfalaf sydd 

wedi’u gor-raglennu, a bod diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu am y cyllid sydd yng 

nghronfa wrth gefn Cymru. 

Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am ddyraniadau cyfalaf trafodiadau ariannol cyn i’r Gyllideb Derfynol gael ei gosod 

gerbron y Senedd; yn egluro pam ei bod yn briodol hepgor y dyraniadau hyn o’r Gyllideb 

Ddrafft; ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor ynghylch 

dyraniadau o’r fath yn y dyfodol. 

Argymhelliad 13. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn codi 

ymwybyddiaeth o’r arian sydd ar gael drwy gyfalaf trafodiadau ariannol ac yn sicrhau bod 

busnesau’n rhan o’r broses o ddyrannu’r arian hwn er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posibl.  

Argymhelliad 14. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro’r hyn a 

olygir wrth gadw cyfraddau treth incwm Cymru cyhyd ag y bydd effaith economaidd y 

pandemig yn para. 

Argymhelliad 15. Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 

gyfraddau’r dreth trafodiadau tir, ond mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 

defnyddio ysgogiadau cyllidol eraill i fynd i’r afael â materion yn y farchnad ail gartrefi, fel treth 

gylchol ar gyfer perchnogion ail gartrefi, yn hytrach na defnyddio’r dreth trafodiadau tir yn unig. 
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4. Effaith y Cytundeb Cydweithio 

131. Ar 22 Tachwedd 2021, cyhoeddodd Llafur Cymru a Phlaid Cymru Gytundeb Cydweithio (‘y 

cytundeb’).156 Mae’r cytundeb yn cynnwys ymrwymiadau gwariant ychwanegol sylweddol, fel 

prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd, ehangu gofal plant y blynyddoedd cynnar i 

bob plentyn dwy oed, a’r uchelgais am wasanaeth gofal cenedlaethol am ddim pan fo’i angen. 

132. Mae rhaglen bolisi lawn y cytundeb hefyd yn cynnwys cynigion ar gyfer diwygio’r dreth 

gyngor ac ymrwymiad i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r rhagolygon ar gyfer cyllid cyhoeddus 

datganoledig: 

“Gweithio gyda Chanolfan Llywodraethiant Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb 

Cyllidebol ac eraill i ddeall cyllid cyhoeddus datganoledig ac anghenion 

gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn y dyfodol. Byddwn yn chwilio am ffyrdd 

newydd o fynd i’r afael ag unrhyw fylchau mewn cyllid yn y dyfodol, yn tyfu 

ein sylfaen drethu ac yn ystyried goblygiadau cyllidol unrhyw argymhellion 

gan y Comisiwn Cyfansoddiadol.”157 

Paratoi’r Gyllideb 

133. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod y gwaith o baratoi’r gyllideb wedi mynd 

rhagddo’n eithaf da erbyn i’r cytundeb cydweithredu gael ei grisialu,158 ond bod modd gweld 

effaith y cytundeb mewn dyraniadau penodol, fel £4 miliwn i ehangu Arfor. Ychwanegodd y 

Gweinidog: 

“… I think the FM’s been really clear that there’s nothing that’s contained 

within the co-operation agreement that is fundamentally inconsistent with 

our values as a Welsh Government … it wasn’t a case of finalising a draft 

budget and then having to look for places to cut so that we could 

accommodate the items within the agreement. I think the timing was all very 

fortuitous really in terms of being able to consider the agreement alongside 

the other preparations with colleagues in Welsh Government.”159 

 
156 Llywodraeth Cymru, Cytundeb Cydweithio 2021 

157 Llywodraeth Cymru, Cytundeb Cydweithio 2021 

158 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 74 

159 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 77 
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134. Mae cylch cyllideb tair blynedd yn sail i’r cytundeb ac mae’n sefydlu nifer o fecanweithiau 

ar gyfer ei weithredu, yn enwedig mewn perthynas â’r gyllideb. Mae’r ddogfen yn nodi: 

“… [caiff] y trosolwg o’r gwaith o gyflawni’r Cytundeb, a’r dyraniadau 

cyllidebol ar ei gyfer, ei fonitro ar y cyd drwy Bwyllgor Cyllid. Bydd aelodau’r 

Pwyllgor hwn yn cynnwys y Gweinidog sy’n gyfrifol am Gyllid ac aelod 

dynodedig perthnasol Plaid Cymru. Penderfynir maes o law ar amlder y 

cyfarfodydd ond cânt eu cynnull yn rheolaidd yn y cyfnod cyn 

gweithdrefnau’r Senedd ar gyfer y Gyllideb flynyddol, ac adeg unrhyw 

drafodaethau ar gyllidebau atodol a thanwariant / addasiadau diwedd 

blwyddyn.”160 

135. Mae’r ddogfen yn ychwanegu: 

“Byddai unrhyw adnoddau ychwanegol yn cael eu nodi a’u hystyried ar y cyd 

o flwyddyn i flwyddyn gan Blaid Cymru a Llywodraeth Cymru yng nghyd-

destun y materion a nodir yn y Cytundeb Cydweithio.”161 

136. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor mai cam cyntaf y daith yw’r cytundeb, a 

dywedodd: “we’re feeling our way through the mechanisms document and the various 

structures that will be put in place”. O ran monitro’r gyllideb, esboniodd y Gweinidog: 

“A finance committee has been set up to monitor and evaluate the progress on those 

13 areas where there is finance attached … There’ll be a role, I think, within that 

finance committee for me to be providing updates on the financial position, for 

example, in respect of any UK Government budgets or statements on what that 

means for Wales as well … I think that that committee will particularly have an interest 

in the areas where there is finance attached to commitments within the programme 

for government.”162 

137. Pan ofynnwyd a oedd y Gyllideb Ddrafft yn cynnwys cyllid i gyflawni’r ymrwymiadau a 

amlinellir yn y cytundeb, dywedodd y Gweinidog: 

“… the funding will be for the specific areas that have funding attached to 

them within the programme for government and the co-operation 

agreement with Plaid Cymru. That said, we’ll be monitoring spend closely … 

 
160 Llywodraeth Cymru, Cytundeb Cydweithio 2021 Mecanweithiau 
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162 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 85 
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There will be always, I think, an element of estimation, so we need to just 

watch closely that if those commitments do require additional funding, then 

we can explore ways in which that could be done within the relevant MEG, 

for example. I think it’s just a case of watching closely to ensure that we are 

delivering on the commitments made and that funding isn’t an impediment 

to delivery.”163 

Fforddiadwyedd 

138. Yn ei Ragolygon Cyllideb Cymru 2021, awgrymodd Dadansoddiad Cyllidol Cymru164 fod y 

cytundeb yn cynnwys ymrwymiadau sylweddol ar gyfer gwariant ychwanegol. Mae Dadansodiad 

Cyllidol Cymru wedi asesu costau elfennau mawr y cytundeb, gan amcangyfrif fel a ganlyn: 

▪ gallai’r polisi prydau ysgol am ddim gostio £86 miliwn ychwanegol y flwyddyn; 

▪ gallai ehangu gofal plant blynyddoedd cynnar gostio £40 miliwn yn ychwanegol; a 

▪ gallai creu gwasanaeth gofal cenedlaethol sydd am ddim pan fo’i angen gostio tua 

£200 miliwn y flwyddyn.165 

139. Croesawodd Sefydliad Bevan yr ymrwymiad i ddarparu £90 miliwn ar gyfer y rhaglen 

prydau ysgol am ddim hyd at 2024-25, gan nodi y dylai’r ffigur hwn gynnig adnodd digonol.166 

140. Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wrth y Pwyllgor fod y polisi i ymestyn 

prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd wedi arwain nid yn unig at gostau refeniw 

ychwanegol ond hefyd at gyfalaf, o ystyried bod angen gwelliannau i gyfleusterau mewn 

ysgolion er mwyn ei weithredu. Mewn tystiolaeth ysgrifenedig atodol, fe wnaeth Dadansoddiad 

Cyllidol Cymru gwestiynu a oes cyllid cyfalaf ychwanegol wedi’i ryddhau i ariannu’r buddsoddiad 

mewn cyfleusterau arlwyo ysgolion y gallai fod ei angen i gyflawni’r polisi hwn.167 Dywedodd 

hefyd nad yw’r gyllideb ddrafft yn gwneud dyraniadau i ddiwygio’r trefniadau sy’n 

llywodraethu’r ffordd y mae pobl yn talu am ofal ar hyn o bryd.168 

 
163 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 88 

164 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 6 

165 Dadansoddiad Cyllidol Cymru, Rhagolygon Cyllideb Cymru 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 6 

166 Sefydliad Bevan, Ymchwiliad i Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23, Tachwedd 2021 

167 Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Dadansoddiad Cyllidol Cymru – Ionawr 2022 

168 Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Dadansoddiad Cyllidol Cymru – Ionawr 2022 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2580715/spending_review_2021_briefing_formatted.pdf#page=3
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2580715/spending_review_2021_briefing_formatted.pdf#page=3
https://business.senedd.wales/documents/s120272/WGDB_22-23%2038%20Bevan%20Foundation.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s121776/Written%20evidence%20from%20Wales%20Fiscal%20Analysis%20-%20January%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s121776/Written%20evidence%20from%20Wales%20Fiscal%20Analysis%20-%20January%202022.pdf
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Barn y Pwyllgor 

141. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r wybodaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog am effaith y 

Cytundeb Cydweithio ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23 a’r blynyddoedd i ddod. O ystyried 

mai megis dechrau y mae’r cytundeb, mae’n ddealladwy na chafodd fawr o effaith ar broses 

flaenoriaethu’r Gyllideb ar gyfer 2022-23. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn disgwyl i wybodaeth 

am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ariannu ymrwymiadau polisi’r cytundeb gael ei 

nodi mewn cyllidebau yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r Pwyllgor yn arbennig o ddiolchgar am y 

wybodaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog ynghylch sut y caiff polisïau sy’n gysylltiedig â’r 

cytundeb eu hariannu, ac mae’n galw am ehangu tryloywder o’r fath yn y dyfodol er mwyn gallu 

nodi a monitro costau pob ymrwymiad. 

142. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r manylion a ddarparwyd gan y Gweinidog ynghylch y 

mecanweithiau sy’n sail i brosesau’r gyllideb, gan gynnwys sut y caiff y broses o gyflawni a 

goruchwylio dyraniadau’r Gyllideb sy’n ymwneud â’r cytundeb eu monitro. Mae hyn yn cynnwys 

gwybodaeth am rôl y Pwyllgor Cyllid y mae Llywodraeth Cymru newydd ei sefydlu. Mae’r 

Pwyllgor yn deall bod y prosesau hyn yn rhai newydd ac y byddant yn cymryd amser i’w 

datblygu, ond mae’r Pwyllgor yn disgwyl cael gwybod sut y bydd y strwythurau’n gweithredu 

wedi iddynt gael eu sefydlu’n llawn, a hynny i sicrhau tryloywder a gwaith craffu effeithiol. 

Argymhelliad 16. Mae’r Pwyllgor yn derbyn na fu’n bosibl adlewyrchu costau sy’n ymwneud 

â’r Cytundeb Cydweithio yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23, ond mae’n argymell bod 

Llywodraeth Cymru yn rhoi eglurder ynghylch sut y caiff y cyllid ar gyfer ymrwymiadau polisi 

cysylltiedig ei adlewyrchu yn nyraniadau’r gyllideb yn y dyfodol. 

Argymhelliad 17. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth am gylch gwaith ac aelodaeth Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru, a sefydlwyd o 

ganlyniad i’r Cytundeb Cydweithio, ac yn darparu rhagor o fanylion am ei rôl, gan gynnwys ei 

gylch gwaith, o ran llunio a monitro cyllideb Llywodraeth Cymru. 
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5. Iechyd, gofal cymdeithasol a llywodraeth leol 

“Roedd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eisoes yn dirywio ac mae’r ddwy flynedd 

ddiwethaf wedi bod yn drychinebus”.169 

Person hŷn 

“Yn achos y rhan fwyaf o lywodraethau lleol, pe baen nhw’n fusnesau, bydden nhw wedi mynd i’r 

wal o fewn wythnos. Dydw i ddim yn deall sut y gall unrhyw un wneud cymaint o gawl o bethau 

mor gyson.”170 

Cyfranogwr o’r sector amaethyddol 

Cyllid cyffredinol 

143. Mae’r cynnydd net yn y DEL ar gyfer y MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (£966 

miliwn) yn adlewyrchu cyllid adnoddau ychwanegol o ychydig dros £1 biliwn (neu 11.6 y cant o 

gymharu â Chyllideb Derfynol ddiwygiedig 2021-22), sy’n cael ei wrthbwyso gan ostyngiad 

mewn cyfalaf o £52.6 miliwn (neu -13.6 y cant o gymharu â Chyllideb Derfynol ddiwygiedig 

2021-22).171 

144. Ar ôl addasu ar gyfer trosglwyddiadau, mae’r Setliad Refeniw a Chyfalaf Dros Dro ar gyfer 

2022-23 yn cynyddu’r cyllid craidd cyffredinol ar gyfer llywodraeth leol £437 miliwn neu 9.4 y 

cant o gymharu â 2020-21.172  

145. Yn ogystal, bydd awdurdodau lleol yn cael cyllid cyfalaf cyffredinol o £150 miliwn, sef 

gostyngiad o’r £198 miliwn a nodwyd yn y Setliad Terfynol ar gyfer 2021-22. Bydd hyn yn 

cynyddu i £200 miliwn ar gyfer y ddwy flynedd ganlynol, gan gynnwys £20 miliwn ym mhob 

blwyddyn i alluogi awdurdodau i ymateb i ddatgarboneiddio.173 

 
169 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 8  

170 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 20 

171 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, Rhagfyr 2021, 

tudalen 13 

172 Llywodraeth Cymru, Setliad refeniw a chyfalaf llywodraeth leol: dros dro 2022 i 2023 

173 Llywodraeth Cymru, Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 2021-

22 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/setliad-refeniw-chyfalaf-llywodraeth-leol-dros-dro-2022-i-2023
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/llythyr-ir-awdurdodau-lleol.pdf#page=2
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146. Er bod y Gweinidog wedi disgrifio hwn fel Setliad ‘da’, roedd yn cydnabod na fyddai’n 

gwrthdroi effaith cyni ac y byddai angen i lywodraeth leol “wneud rhai penderfyniadau anodd” 

wrth bennu cyllidebau.174 

147. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn dweud bod y Llywodraeth “wedi ymrwymo i flaenoriaethu gofal 

cymdeithasol”, gan ddarparu dros £250 miliwn yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau 

cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys cyllid o £180 miliwn a ddarparwyd o fewn y setliad 

Llywodraeth Leol, buddsoddiad uniongyrchol o £45 miliwn a £50 miliwn o gyfalaf gofal 

cymdeithasol ychwanegol o gymharu â 2021-22 a £60 miliwn o gyllid ychwanegol uniongyrchol 

i fwrw ymlaen â diwygiadau ehangach i’r sector a’i “roi ar sylfaen hirdymor gynaliadwy”.175  

148. Roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn credu bod y setliad yn adlewyrchu 

blaenoriaethu gwasanaethau lleol a gwerthfawrogiad o’r gwasanaethau hynny ond dywedodd 

ei fod yn setliad da am reswm: 

“the reason being the huge pressure that local services are under, especially 

in a post-pandemic respect and a post-austerity respect, and also it reflects 

the fact that we have shared priorities with Welsh Government, things that 

can’t be delivered without the work of local services.”176 

149. Teimlai CLlLC fod canlyniad a phroses y gyllideb yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi 

gwrando ar awdurdodau lleol ac ymgynghori â nhw a chydnabod y pwysau y maent yn eu 

hwynebu.177 

150. Er bod Conffederasiwn GIG Cymru yn cytuno bod y Gyllideb Ddrafft yn blaenoriaethu 

cyllid ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol a llywodraeth leol, nododd ei bryderon ynghylch y 

gofynion ar y system, gan gynnwys galw cudd178, yn ogystal â lefel yr ansicrwydd: 

“at some point over the planning cycle we will move from a pandemic 

response into an endemic situation, and we’re therefore planning with a 

degree of uncertainty, with significant operational uncertainty.”179  

 
174 Llywodraeth Cymru, Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 2022-

23 

175 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen iii 

176 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 207 

177 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 226 

178 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 264 

179 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 202 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/llythyr-ir-awdurdodau-lleol.pdf#page=2
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
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151. Ategwyd y farn hon gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

(ADSS Cymru), a ddywedodd, er bod y setliad yn hynod galonogol ein bod ni’n symud i gyfnod 

ansicr.180 

152. Yn adroddiad y Pwyllgor ar ymgysylltu â dinasyddion dywedodd y grwpiau ffocws: 

“Roedd yn amlwg i bron pob cyfranogwr bod y gwasanaeth iechyd yn ei 

chael yn anodd ar nifer o lefelau ac y gallai mwy o arian helpu ond daeth 

hynny gyda’r cafeat efallai nad cyllid ychwanegol o reidrwydd fyddai’r unig 

ateb i’r trafferthion.”181  

153. Dywedodd y Gweinidog ei bod yn gwneud pwynt cryf iawn o geisio ymgysylltu mor eang 

â phosibl â rhanddeiliaid cyn hyd yn oed gwybod beth yw’r setliad, fel bod o leiaf ganddynt 

syniad cryf o feysydd diddordeb eang rhanddeiliaid a blaenoriaethau eang.182  

154. Roedd y Gweinidog hefyd yn cydnabod y rôl bwysig fydd gan wasanaethau cyhoeddus o 

ran parhau i ymateb i’r pandemig ac roedd hynny wedi’i adlewyrchu yn y setliadau da ar gyfer 

iechyd a llywodraeth leol. Ychwanegodd: 

“It should give them the level of flexibility that they will need in order to 

respond to what continues to be an evolving situation that cannot be easily 

predicted.”183 

Setliad amlflwyddyn 

155. Roedd Conffederasiwn GIG Cymru184, ADSS Cymru185 a CLlLC186 wedi croesawu’r setliad 

amlflwyddyn.  

156. Dywedodd CLlLC fod cyhoeddi dyraniadau cyllid ar gyfer y ddwy flynedd nesaf yn golygu 

y bydd “yn rhoi llawer mwy o sicrwydd i gynllunio ymlaen”187. Dywedodd wrth y Pwyllgor fod y 

 
180 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 204 

181 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 8 

182 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 10 

183 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 24 

184 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 213 

185 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 211 

186 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 209 

187 CLlLC, Setliad gorau ers degawdau a hwb i gymunedau a gwasanaethau lleol, meddai CLlLC 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf#page=9
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://www.wlga.cymru/best-settlement-in-decades-a-boost-for-communities-and-vital-local-services-says-wlga


Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

60 

setliad amlflwyddyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac y byddai’r gallu i gynllunio ar sail 

amlflwyddyn yn trawsnewid ei benderfyniadau yn y tymor hir yn aruthrol.188  

157. Roedd y Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro yn cynnwys dyraniadau cyllid craidd ar lefel 

Cymru ar gyfer 2023-24 a 2024-25 ond nid y symiau ar gyfer awdurdodau lleol unigol. 

Esboniodd y Gweinidog fod hyn oherwydd y byddai’r data sydd eu hangen i bennu dosbarthiad 

cyllid ar draws awdurdodau lleol, fel data poblogaeth, yn newid yn ystod y flwyddyn. 

Ychwanegodd: 

“It was a difficult choice, because I want to provide as much clarity as I can, 

but then it would be difficult in the third year, when new population data, for 

example, has been provided, and other kinds of data that are used within the 

settlement, and within the formula—then it would be very difficult for local 

authorities to be redoing the sums and looking at what they could have had 

had we only used the most up-to-date data. I think that would have 

potentially opened a whole world of other considerations and problems.“189 

158. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru fod y setliad amlflwyddyn yn cyd-fynd â’r gofyniad 

cynllunio ar gyfer byrddau iechyd. Er ei fod yn nodi’r cynnydd sylweddol o 2.8 y cant o gymharu 

â’r dyraniad sylfaenol ar gyfer 2022-23, ychwanegodd: 

 “when you look at the funding settlements in years 2 and 3, that’s 1.5 per 

cent and 0.75 per cent. There will be some real challenges for us as we get 

later on, certainly, in the planning cycle; I’m not saying the first year will be 

easy. But there are a number of long-term issues that we’re trying to address 

here, and I think having that certainty will help us begin to address those.”190 

159. Cytunodd ADSS Cymru y byddai’r setliad yn ddigonol er mwyn iddo symud ymlaen yn 

ystod y flwyddyn hon ond bod y cynnydd posibl ar gyfer 2023-24 a 2024-25 yn mynd i fod yn 

fwy heriol.191  

160. Esboniodd y Gweinidog pam y mae’r cynnydd yn y Gyllideb Ddrafft yn cael ei roi ar y 

dechrau ym mlwyddyn gyntaf cyfnod tair blynedd y gyllideb: 

 
188 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 209 

189 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 117 

190 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 213 

191 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 298 
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“We’ve responded, really, by prioritising public services to ensure that they 

have significant uplifts in the first year, which, hopefully, will be able to put 

them in good stead for future years in a couple of ways.”192 

161. Dywedodd y Gweinidog fod y setliad amlflwyddyn yn golygu y gall gwasanaethau 

cyhoeddus bellach gynllunio ar sail tair blynedd gan ganiatáu iddynt wneud penderfyniadau 

gwahanol o ran buddsoddiadau, ac o bosibl newidiadau y maent am eu cyflwyno ac y gallant 

ysgogi gwell gwerth am arian.193 

162. Nododd un o swyddogion y Gweinidog fod amseriad Cyllideb ac Adolygiad o Wariant y 

DU hefyd yn golygu mai ychydig iawn o syniad oedd gan Lywodraeth Cymru mewn gwirionedd 

beth fyddai ein lefelau ariannu ar gyfer y flwyddyn nesaf. Felly, roedd rhaid iddi weithio’n gyflym 

iawn rhwng 28 Hydref a 20 Rhagfyr, pan gyhoeddwyd y gyllideb yn y pen draw. Ychwanegodd: 

“there should be much more information available to stakeholders about the 

funding levels they’re likely to get in future years in the next two budgets than 

there has been in the last couple.”194 

Cyllid cyfalaf 

163. Dywedodd Canolfan Llywodraethiant Cymru y bydd y dyraniad cyfalaf ar gyfer 

Llywodraeth Cymru yn gostwng mewn termau real dros y tair blynedd a bod buddsoddiad 

cyfalaf y DU mewn iechyd yn weddol isel yn ôl safonau rhyngwladol. Dywedodd y byddai lefel 

cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn heriol o ystyried bod yna dipyn o feysydd lle y bydd galw 

am wariant cyfalaf ychwanegol sylweddol gan gynnwys seilwaith, cyfleusterau, ac offer.195 

164. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru fod ei aelodau’n siomedig â’r diffyg buddsoddiad 

mewn seilwaith cyfalaf i wella ac ailgynllunio ystadau a chyfleusterau’r GIG. Dywedodd fod arian 

cyfalaf yn allweddol i wella gwasanaethau ond bod ganddo hefyd oblygiadau ehangach, fel 

gallu’r sector i leihau ei effaith amgylcheddol ac ymateb i’r argyfwng hinsawdd.196 Nododd hefyd 

y problemau o ran ôl-groniad o waith cynnal a chadw.197 

 
192 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 44 

193 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 45 

194 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 16 

195 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 136 

196 Conffederasiwn y GIG, Ymateb i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 

197 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 219 

https://www.nhsconfed.org/news/response-welsh-government-draft-budget
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165. Roedd CLlLC198 ac ADSS Cymru yn cytuno. Ychwanegodd ADSS Cymru: 

“At the moment, in Wales, we are extremely reliant on the independent sector 

as far as adult services are concerned, and almost totally reliant on the 

private sector as far as children’s services are concerned … If we want to 

rebalance that market and bring some of those key services back within the 

public sector in Wales, then there’s going to be a significant capital cost 

attached to that.”199 

166. Fodd bynnag, dywedodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid fod cyllid cyfalaf Llywodraeth 

Cymru yn dal i fod ar lefel eithaf uchel yn hanesyddol a phe bai Llywodraeth Cymru yn teimlo, 

mewn gwirionedd, fod cyfalaf yn fwy o flaenoriaeth, y gallai symud rhywfaint o’r cyllid adnoddau 

i gyfalaf os oedd am wneud hynny.200 

167. Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi defnyddio’r cyfleuster hwnnw’n 

helaeth a’u bod wedi gwneud hynny yn 2020/21 a 2021/22201. Pan ofynnwyd a oedd hwn yn 

opsiwn i gyrff y GIG, cadarnhaodd un o swyddogion y Gweinidog y bu achosion lle’r oedd 

Llywodraeth Cymru wedi newid cyllid refeniw i gyfalaf ar yr ochr iechyd, ond y byddent yn 

gwneud hynny’n ganolog, yn hytrach na chaniatáu i fyrddau iechyd lleol wneud hynny eu 

hunain. Aeth yn ei flaen: 

“They would come to the health finance team in the Welsh Government and 

say, ‘We would like to use some of our settlement for capital’. That’s certainly 

something that can be done. We have to get Treasury approval for changes 

in our DEL level spending. So, we have a capital DEL limit and a resource DEL 

limit, and we can switch from resource to capital, but we need to tell Treasury 

about that at the appropriate time. So, we need to co-ordinate all of this 

across the Welsh Government, but there is scope to do that and, as the 

Minister said, we certainly did a lot of that in the previous financial year and 

the current financial year.”202 

 
198 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 226 

199 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 327 

200 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 139 

201 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 131 

202 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 132 
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168. Nododd y Gweinidog ei bod yn ystyriol wrth newid cyllid o oblygiadau refeniw unrhyw 

fuddsoddiad cyfalaf, er enghraifft, cynnal a chadw ac ati.203 

COVID-19 

169. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn dyrannu £180 miliwn y flwyddyn o 2022-23 ymlaen i “helpu’r GIG 

i reoli effaith ariannol y pandemig ar eu sefyllfa ariannol sylfaenol, gan gynnwys cydnabod yr 

effaith y mae’r pandemig wedi’i chael ar gynhyrchiant ac effeithlonrwydd”.204  

170. Yn ei llythyr at awdurdodau lleol am y Setliad Dros Dro, dywedodd y Gweinidog nad oedd 

yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn darparu cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer y 

pandemig. Aiff yn ei blaen i ddweud: 

“Rwyf wedi ystyried yn ofalus sut i reoli’r cymorth ar gyfer y pandemig i 

awdurdodau lleol, ac wedi dod i’r casgliad mai’r dewis gorau yw darparu 

cyllid yn y flwyddyn gyntaf drwy’r setliad llywodraeth leol. Ond wrth 

benderfynu ar y setliad cyffredinol, rwyf wedi cydnabod effaith barhaus y 

pandemig ar wasanaethau, y bydd angen i awdurdodau eu rheoli.”205 

171. Nododd ADSS Cymru206 a Chonffederasiwn GIG Cymru207 effaith barhaus y pandemig ar 

eu priod sectorau. 

172. Dywedodd CLlLC fod y Gronfa Galedi i Awdurdodau Lleol wedi bod yn allweddol i 

lwyddiant yr ymateb wrth gefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ystod y pandemig.208 Fodd bynnag, 

nododd ADSS Cymru ei ansicrwydd ynghylch a yw’r cymorth hwn ar gael ar gyfer y dyfodol. 

Dywedodd: 

“Perhaps the most significant issue is the uncertainty over the Welsh 

Government hardship fund, going into the next financial year. We have been 

hugely reliant on that. It has been a massive, massive help in stopping social 

care going into a crisis. So, as we begin to see that hardship money move 

 
203 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 131 

204 Llywodraeth Cymru Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 17 

205 Llywodraeth Cymru, Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Setliad Llywodraeth Leol Terfynol 

206 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

207 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Conffederasiwn GIG Cymru 

208 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
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away and we begin to lose that, it does raise some concerns going into future 

years.”209 

173. Tynnodd y CLlLC sylw at yr ansicrwydd parhaus ar gyfer meysydd fel llyfrgelloedd ar ôl i’r 

gronfa galedi ddod i ben. Dywedodd fod cronfeydd llywodraeth leol yn dal i fod wedi gostwng 

17 y cant mewn termau real dros y degawd diwethaf210. Nododd: 

“the lack of options that are there for us as councils as we try to explore 

savings. Many of the usual targets that we’d have to save on in order to 

protect areas like social care and schools from cuts just can’t be cut back 

during a pandemic and I think some back office functions have really shown 

how important they are in the last two years.”211 

174. Dywedodd CLlLC hefyd wrth y Pwyllgor fod y lefel o gronfeydd sydd gan awdurdodau 

lleol, y nododd Archwilio Cymru212 eu bod wedi cynyddu dros £450 miliwn yn y flwyddyn hyd at 

31 Mawrth 2021, yn adlewyrchu’r budd o gael y gronfa galedi. Dywedodd ei bod wedi caniatáu i 

awdurdodau lleol fynd trwy’r pandemig heb ddraenio cronfeydd wrth gefn.213 

175. Nodwyd pwysau cost eraill, fel y rhai sy’n deillio o alw, chwyddiant a’r argyfwng costau 

ynni. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru y byddai costau ynni cynyddol yn golygu bod yn 

rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel dda yn unig dalu £3.5 miliwn i £4 miliwn am yr ychydig 

flynyddoedd nesaf, ac un ffordd o fynd i’r afael â hynny fyddai mesurau datgarboneiddio, sy’n 

cael eu rhwystro gan y cyfalaf sydd ar gael.214 

176. Cadarnhaodd y Gweinidog na fyddai’r gronfa galedi i lywodraeth leol yn parhau yn y 

flwyddyn ariannol nesaf, ac mae hynny’n rhannol oherwydd nad oes cyllid COVID penodol ar 

gael yn y flwyddyn ariannol nesaf.215 

177. Dywedodd fod arweinwyr CLlLC wedi bod yn glir yn eu tystiolaeth i’r Pwyllgor Llywodraeth 

Leol a Thai, pe bai’r setliad wedi bod yn wahanol, yna o bosibl y byddai cronfa galedi wedi bod 

yn rhywbeth y byddent wedi bod yn galw amdano, ond o ystyried lefel y y setliad ar hyn o bryd, 

 
209 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 224 

210 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 227 

211 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 227 

212 Archwilio Cymru, Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o Ganlyniad i Bandemig COVID-19 

213 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 239 

214 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 220 

215 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 115 
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maent yn meddwl ei bod yn deg disgwyl i ymatebion parhaus gael eu gwneud drwy’r setliad 

presennol.216 

Fformwla ariannu llywodraeth leol 

178. Mewn perthynas â chronfeydd wrth gefn llywodraeth leol, roedd y Gweinidog yn 

cydnabod, yn ystod y pandemig, fod gan awdurdodau ystod eang o gyfrifoldebau newydd 

ychwanegol. Roedd y rhain yn cynnwys cefnogi busnesau drwy’r cynlluniau grant, a’r taliadau 

hunanynysu, wrth ddarparu eu gwasanaethau craidd ar yr un pryd. Er iddi gydnabod y cynnydd 

sylweddol yn yr arian y mae awdurdodau lleol wedi’i roi i’w cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd 

2020-21, dywedodd fod hynny’n adlewyrchu cipolwg ar ddiwedd blwyddyn anarferol iawn. 

Byddai Llywodraeth Cymru yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth bob blwyddyn am lefel y 

cronfeydd wrth gefn sydd gan awdurdodau lleol.217 

179. Dywedodd y Gweinidog y byddai’n agored i adolygu’r fformiwla ariannu llywodraeth leol 

pe bai’n cael cais ffurfiol gan CLlLC. Fodd bynnag, dywedodd fod llawer o gyfleoedd i drafod y 

fformiwla drwy’r is-grwpiau dosbarthu a chyllid.218  

180. Mewn datganiad ar estyn yr hawl i gael prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol 

gynradd, dywedodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg “na fydd modd inni ddefnyddio data ar 

bwy sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim i ddangos anfantais ymhlith plant y grŵp oedran 

hwn mwyach”.219 

181. Gofynnodd y Pwyllgor sut y bydd y Gweinidog yn lliniaru effaith hyn wrth gyfrifo’r 

dosbarthiad cyllid i lywodraeth leol. Cadarnhaodd: 

“…further changes to the arrangements for free-school-meal eligibility won’t 

be introduced until after the 2022 pupil level annual school census data, 

which is published this month. And, as the 2023-24 settlement relies on the 

data from 2022, there won’t be any impact until 2024-25. So, that does give 

us some time, and I know Welsh Government officials are currently working 

on a solution on this, and I believe that a piece of work will be included in the 

 
216 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 115 

217 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 153 

218 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 157 

219 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Estyn yr hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim i bob plentyn ysgol 

gynradd 
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work programme of the distribution sub-group, which will then come to the 

finance sub-group for sign-off, I believe in February.”220 

Materion y gweithlu 

182. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru wrth y Pwyllgor mai swyddi gwag a bylchau yn y 

gweithlu oedd y mater unigol mwyaf a bod llawer o swyddi gwag yn arwain at fil mawr o ran 

defnyddio asiantaethau. Roedd hefyd yn pryderu, yn dilyn y pandemig, fod staff y GIG a gofal 

cymdeithasol yn gwneud dewisiadau gyrfa eraill.221  

183. Galwodd Conffederasiwn GIG Cymru ar Lywodraeth Cymru i gynyddu ei buddsoddiad yng 

ngweithlu’r GIG fel bod mwy o fyfyrwyr a hyfforddeion yn cael eu recriwtio ar draws gwahanol 

broffesiynau.222  

184. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn dyrannu “£31m pellach mewn addysgu a hyfforddi gweithlu’r 

dyfodol a byddwn yn parhau i ddarparu £7m tuag at gyflawni ein hymrwymiad i sefydlu ysgol 

feddygol newydd yn y Gogledd”.223  

185. Croesawodd Conffederasiwn GIG Cymru hyn a’r cynnydd cynharach mewn cyllid ar gyfer 

hyfforddiant a datblygiad ond rhybuddiodd na fyddai’n cael effaith ar unwaith i fynd i’r afael â 

heriau yn eu gweithlu.224. Aeth ymlaen:  

“But, of course, as we look into the next few years, it’s particularly welcome to 

see the investment in the medical school in Bangor and the nursing school in 

Aberystwyth, which disperses some of the training requirement and means 

that people can train closer to home. So, I just wanted to allude to some of 

those demand challenges we’ve got and supply challenges and emphasise 

that this is a long-term problem. That three-year funding package starts to 

give us certainty that we can address those and make some inroads.”225  

186. Dywedodd CLlLC fod llywodraeth leol ers “nifer o flynyddoedd” wedi cael trafferth 

recriwtio mewn sawl maes allweddol, gan gynnwys gwaith cymdeithasol, gwasanaethau 

 
220 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 159 

221 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 216 a 270 

222 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Conffederasiwn GIG Cymru 

223 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

224 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 217 

225 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 217 
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cyfreithiol ac yn fwy diweddar gyrwyr HGV ac athrawon cyflenwi.226 Fodd bynnag, dywedodd fod 

y Setliad yn rhoi cyfle i’r sector ddechrau mynd i’r afael â’r problemau gyda’r gweithlu a 

chapasiti ond bod pwysau systemig ac uniongyrchol yn y gaeaf, er enghraifft, ym maes gofal 

cymdeithasol, y mae’n rhaid mynd i’r afael â nhw.227 

187. Soniodd CLlLC hefyd am “heriau gwirioneddol” gyda recriwtio a chadw staff ar gyfer 

gwasanaethau mewnol a gwasanaethau a gomisiynir ar draws gwasanaethau oedolion a phlant. 

Mae’n dweud bod y sefyllfa’n cael ei gwaethygu gan nifer o faterion, gan gynnwys diffyg 

cydnabyddiaeth o’r proffesiwn a chystadleuaeth gan y GIG a sectorau eraill, sy’n gallu cynnig 

telerau ac amodau gwell.228 Galwodd ADSS Cymru am ffocws brys, ar sicrhau’r un parch ag a 

welir ym maes iechyd, mewn perthynas â thâl, telerau ac amodau a dilyniant gyrfa, gan nodi 

bod angen buddsoddiad ychwanegol nawr a thros y tair blynedd nesaf.229 

188. Yn ei llythyr at awdurdodau lleol ar y Setliad Dros Dro ar gyfer 2022-23, dywedodd y 

Gweinidog fod y cynnydd yn cynnwys cyllid i “alluogi awdurdodau i [dalu] costau ychwanegol 

cyflwyno’r Cyflog Byw gwirioneddol i weithwyr gofal”230, a gyhoeddwyd gan y Dirprwy Weinidog 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar yr un diwrnod231. Fodd bynnag, dywedodd ADSS Cymru wrth y 

Pwyllgor: 

“… if we’re going to want to reverse the flow and actually bring people back 

into social care from retail, from hospitality, then, to be honest, the real living 

wage isn’t going to do it. We have to be much more ambitious than that. We 

probably need to be moving into the region of somewhere in the region of 

£12 an hour.”232 

189. Yn dibynnu sut y caiff hyn ei weithredu a ffactorau eraill, amcangyfrifodd ADSS Cymru y 

byddai hyn yn debygol o gostio rhwng £330 miliwn a £500 miliwn, a dywedodd fod angen 

tynnu’r costau hynny’n ddarnau, ond ei fod yn fuddsoddiad sylweddol i’w weithlu. 

 
226 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

227 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 273 
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231 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol 
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Ychwanegodd fod llawer yn cael ei wneud i roi cyhoeddusrwydd i’r gweithlu ond mae’n rhaid 

mai diwedd y gân yw’r geiniog.233 

190. Mewn sesiwn grŵp ffocws ar y Gyllideb Ddrafft, dywedodd gweithiwr gofal iechyd 

proffesiynol: 

“Nid oes llawer o gymhelliant yn y sector. Mae Lidl bellach yn cynnig £10.10 

yr awr i stacio’r silffoedd. Weithiau, bydd uwch-staff gofal yn gweithio am lai 

na hynny mewn cartref gofal. Mae angen sicrhau bod y system yn decach.”234  

191. Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Gweinidog fod sicrhau “bod staff sy’n 

gweithio’n galed yn cael codiadau cyflog haeddiannol yn y dyfodol” yn ffactor wrth wneud 

penderfyniadau ynghylch lefel y cyllid ar gyfer llywodraeth leol.235 

192. Fodd bynnag, nododd y datganiad: 

“… ni fyddaf yn darparu unrhyw gyllid pellach yn ystod y flwyddyn i gydnabod 

cytundeb cyflog athrawon 2022/23, a rhaid i waith cynllunio cyllidebau 

awdurdodau dalu am y costau hyn yng ngoleuni’r Setliad hwn.”236 

193. Tynnodd y Gweinidog sylw at y ffaith ei bod yn mynd i fod yn anoddach talu cost 

dyfarniadau cyflog ym mlynyddoedd 2 a 3 os na ddarperir cyllid ychwanegol gan Lywodraeth y 

DU. Ychwanegodd: 

“We know they’ve lifted the pay freeze for public sector workers, but we don’t 

know yet how the UK Government will respond to that. Will they provide 

uplifts? Will they provide Barnett consequentials as a result? Or do they 

expect anything to be managed within individual departments? So, as those 

decisions are made and fed through, we can obviously consider the impacts 

for us.”237 

Arbedion a thrawsnewid 

194. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru fod cyflawni arbedion yn parhau i fod yn her, ac 

roedd y GIG yn rhagweld na fyddai’n cyflawni cyfran sylweddol o’r arbedion rheolaidd 

 
233 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 257 a 279 
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arfaethedig ar gyfer 2021-22, a gafodd effaith ar y sefyllfa ariannol sylfaenol. Dywedodd fod 

angen rhagor o arbedion effeithlonrwydd er mwyn helpu i sicrhau cynaliadwyedd ariannol a 

chefnogi gwelliannau o ran gwasanaeth ac ansawdd yn y dyfodol. Nododd ei fod yn pryderu y 

bydd effaith barhaus pandemig COVID-19 yn effeithio’n sylweddol ar allu sefydliadau’r GIG i 

adfer gwasanaethau a symud y ffocws i gyflawni cynaliadwyedd a thrawsnewid pethau.238  

195. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru wrth y Pwyllgor nad oedd y cyllid cynaliadwyedd 

gan Lywodraeth Cymru yn mynd i’r afael yn llawn â’r problemau yr oedd y sector wedi’u profi 

dros y ddwy flynedd diwethaf o ran sicrhau arbedion rheolaidd.239 

196. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys dyraniadau grant penodol ychwanegol ar gyfer gofal 

cymdeithasol o hyd at £60 miliwn hyd at 2024-25, yn ogystal â’r cynnydd a ddarparwyd yn y 

setliad Llywodraeth Leol i hyrwyddo’r gwaith o ddiwygio a gwella gofal cymdeithasol. Mae 

Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid cyfalaf o £180 miliwn hyd at 2024-25.240  

197. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wrth y Pwyllgor Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol mai nod y cyllid cyfalaf yw cefnogi’r gwaith o ddatblygu canolfannau iechyd 

a gofal cymdeithasol integredig ledled Cymru ac ailgydbwyso gofal cymdeithasol drwy 

fuddsoddi yn yr ystâd gofal cymdeithasol. Byddai Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol, a fyddai’n datblygu cynlluniau buddsoddi ar gyfer y cyllid hwn ochr yn 

ochr â’u cynlluniau ar gyfer y gronfa integreiddio rhanbarthol newydd y mae £144.6 miliwn 

wedi’i ddyrannu ar ei chyfer.241 

198. Er ei fod yn croesawu’r cynnydd yn y cyllid a glustnodwyd gan Lywodraeth Cymru, 

dywedodd ADSS Cymru nad yw dyraniadau’r Gyllideb Ddrafft yn mynd i roi gofal cymdeithasol 

ar lwybr at sefydlogrwydd a chynaliadwyedd yn y tymor hwy.242 Dywedodd wrth y Pwyllgor: 

“If we want to rebalance that market and bring some of those key services 

back within the public sector in Wales, then there’s going to be a significant 

capital cost attached to that. There are some risks in doing that. We have to 

be very careful that we don’t throw the baby out with the bath water. We 

can’t go down the route of ‘public sector good, private sector bad’. The reality 

is much more complex than that. But if we feel there is a role for the public 

 
238 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad, Conffederasiwn GIG Cymru 

239 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 302 

240 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 19 

241 Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Cofnod y Trafodion, 13 Ionawr 2022, paragraff 167 

242 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: ADSS Cymru 
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sector to a greater degree in providing those key social care services, then 

that has to be backed up with capital funding.”243 

199. Mae llawer o’r cyflwyniadau i ymgynghoriad y Pwyllgor ar y Gyllideb Ddrafft yn 

nodi’r pwysau ar y system gofal cymdeithasol, gyda rhai ymatebwyr yn nodi bod angen 

diwygio.244 

Ôl-groniad o ran amseroedd aros 

200. Yn ei Chyllideb Ddrafft, mae Llywodraeth Cymru yn datgan mai mynd i’r afael â’r ôl-

groniad o driniaethau sydd wedi’u gohirio yn sgil y pandemig yw ei “blaenoriaeth uchaf”. Mae’n 

dyrannu £170 miliwn y flwyddyn i fyrddau iechyd lleol i “gefnogi’r gwaith o weithredu cynlluniau 

i gryfhau gwasanaethau gofal a gynlluniwyd”. Mae hefyd yn buddsoddi £20 miliwn ychwanegol 

y flwyddyn i “gefnogi’r gwaith o weithredu dull sy’n seiliedig ar werthoedd tuag at adfer dros y 

tymor canolig, gan ganolbwyntio ar wella canlyniadau sy’n bwysig i gleifion”.245 

201. Ym mis Tachwedd 2021, roedd dros 680,000 o bobl yng Nghymru yn aros i ddechrau 

triniaeth gan y GIG. O’r rhain, roedd dros 240,000 wedi bod yn aros dros 36 wythnos.246  

202. Dywedodd Conffederasiwn GIG Cymru wrth y Pwyllgor fod yr heriau o ran mynd i’r afael 

â’r ôl-groniad yn ymwneud â’r gweithlu cymaint, os nad yn fwy, na materion ariannol. Er bod 

gweithlu’r GIG yn parhau’n bryder, mae’r sector annibynnol ei hun dan gyfyngiadau. Dywed 

felly, nad yw’n gallu mynd at y sector preifat i gael cymorth ychwaith. Dywed y bydd yn gwneud 

hynny, ond nid i’r graddau y mae angen iddo wneud hynny.247 

203. Esboniodd y Gweinidog y targedau ar gyfer y £170 miliwn ychwanegol y flwyddyn i 

gryfhau gwasanaethau gofal a gynlluniwyd a’r £20 miliwn y flwyddyn ar gyfer gofal iechyd sy’n 

seiliedig ar werth: 

“So, the investment in recovery will achieve a number of [things]…supporting 

some of the high-volume services that may be better delivered in a regional 

context. So, they would be namely orthopaedics, cataracts, endoscopy and 

diagnostics generally. Transformation and redesign will have to play a key 

 
243 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 327 

244 Y Pwyllgor Cyllid, Ymgynghoriad ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

245 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 17 

246 Llywodraeth Cymru, Llwybrau cleifion sy’n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd, wythnosau wedi’u grwpio a 

gweithrediad y driniaeth 

247 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 223 
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role in recovery, so you’ll see that supported by the planned care five goals 

for recovery…And then, in terms of the value-based investment of £20 million, 

that’s going to complement the £170 million recurrent funding, supporting 

NHS organisations to make progress with adopting a value-based approach, 

particularly through improving the data that we have on patient-reported 

outcomes and through the implementation of evidence-based best practice 

clinical pathways.”248 

204. Ychwanegodd y bydd angen i linellau amser adferiad a’r manylion fod yn rhan o 

gynlluniau tymor canolig integredig y byrddau iechyd, a bod disgwyl iddynt gael eu cyhoeddi 

erbyn diwedd mis Mawrth.249 

Barn y Pwyllgor 

205. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r farn bod iechyd, gofal cymdeithasol a llywodraeth leol wedi 

cael setliad da, sy’n adlewyrchu’r flaenoriaeth a roddir i wasanaethau lleol. Gobeithiwn y bydd 

hyn yn rhoi lefel o hyblygrwydd i’r sectorau wrth iddynt barhau i ymateb ac adfer ar ôl y 

pandemig. Mae’n galonogol clywed bod Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu’n dda yn ystod 

proses y gyllideb a bod rhanddeiliaid yn teimlo bod y llywodraeth wedi gwrando ar eu barn.  

206. Mae dychwelyd i gael setliad ariannu amlflwyddyn yn cael ei groesawu, ac rydym yn falch 

bod Llywodraeth Cymru wedi achub ar y cyfle i roi rhywfaint o sicrwydd ynghylch lefelau ariannu 

ar gyfer y ddwy flynedd ar ôl 2022-23, sy’n galluogi’r sectorau i gynllunio’n fwy effeithiol. Mae’r 

Pwyllgor yn nodi, ar adeg cynnal ei waith craffu ar y Gyllideb Ddrafft, nad oedd Llywodraeth 

Cymru wedi cyhoeddi dyraniadau cyllid 2022-23 ar gyfer byrddau iechyd lleol ar ei gwefan eto, 

er y cytunwyd arnynt ar 30 Rhagfyr 2021.250 Felly, nid ydym yn glir a yw Llywodraeth Cymru, wrth 

wneud hynny, wedi darparu dyraniadau dangosol ar gyfer 2023-24 a 2024-25 ar gyfer y cyrff 

hyn neu, yn unol â’r dull ar gyfer llywodraeth leol, a yw wedi nodi’r lefelau ariannu cyfanredol yn 

unig.  

207. Mae’r Pwyllgor yn nodi y bydd y cynnydd ym mlynyddoedd 2023-24 a 2024-25 yn heriol. 

Er ei fod yn cydnabod y rhesymau dros beidio â gwneud hynny, mae’r Pwyllgor yn credu y dylai 

cyllidebau yn y dyfodol ddarparu dyraniadau dangosol i sefydliadau unigol am y tair blynedd er 

mwyn rhoi mwy o sicrwydd a galluogi sefydliadau i gynllunio ar gyfer y tymor hwy.  

 
248 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 110 

249 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 110 

250 Llywodraeth Cymru, Adroddiadau ar benderfyniadau: 6ed Llywodraeth, 30 Rhagfyr 2021 
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208. Fel y nodwyd ym mhennod 3, mae’r Pwyllgor yn pryderu y bydd y dyraniad cyfalaf ar 

gyfer Llywodraeth Cymru yn gostwng mewn termau real dros y tair blynedd. Nodwyd bod y 

cyllid cyfalaf sydd ar gael yn gyfyngiad penodol ar iechyd a llywodraeth leol, yn enwedig ar 

gyfer trawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu, yn ogystal â buddsoddi mewn 

seilwaith i wella ystadau a chyfleusterau. Gallai buddsoddi mewn seilwaith arwain at well 

gwasanaethau, yn ogystal â goblygiadau ehangach datgarboneiddio a lleihau effaith 

amgylcheddol. Er bod y Pwyllgor yn derbyn bod gwasgfa gyffredinol ar ddyraniadau cyfalaf 

cyffredinol Llywodraeth Cymru, rydym yn annog Llywodraeth Cymru i roi ystyriaeth bellach i 

newid refeniw i gyfalaf neu ddarparu cymorth refeniw ar gyfer prosiectau cyfalaf ar gyfer y 

sectorau hyn, o ystyried y manteision hirdymor a ddaw yn hynny. 

209. Clywodd y Pwyllgor fod y cyllid ychwanegol a ddarparodd Llywodraeth Cymru yn ystod y 

pandemig wedi bod yn allweddol i’r ymateb ac i sefydlogrwydd ariannol y sectorau. Eglurodd y 

Gweinidog fod Llywodraeth y DU wedi cynnwys cyllid COVID-19 yn ei chyllidebau llinell sylfaen 

ac felly, nid oes unrhyw ddyraniadau penodol ar gyfer 2022-23 ar gyfer ymateb i’r pandemig. 

Mae hyn yn siomedig. Hyd yn oed heb gyfyngiadau newydd, mae rhai pwysau sy’n gysylltiedig 

â’r pandemig yn debygol o barhau yn y flwyddyn ariannol nesaf ac ar ôl hynny, gan gynnwys llai 

o incwm o werthiannau, ffioedd a thaliadau. Mae’r sectorau hefyd yn debygol o wynebu pwysau 

ariannol eraill, yn sgil cynnydd o ran galw, chwyddiant a chostau ynni cynyddol, i enwi dim ond 

rhai. 

210. Mae’r Pwyllgor yn nodi lefel y cronfeydd wrth gefn sydd gan lywodraeth leol ac yn 

cydnabod, yn ystod y pandemig, fod y sector wedi ysgwyddo ystod eang o gyfrifoldebau 

newydd ychwanegol yn ogystal â darparu ei wasanaethau craidd. Er ein bod yn cydnabod bod 

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth amdanynt bob blwyddyn, mae’r Pwyllgor yn 

credu bod angen dadansoddiad a dealltwriaeth bellach ynghylch lefel y cronfeydd wrth gefn 

sydd gan gyrff llywodraeth leol gan ei bod yn amrywio’n sylweddol ar draws y sector. Dylai 

adolygiad o’r fath ystyried a oes unrhyw oblygiadau i’r fformiwla ar gyfer dosbarthu cyllid craidd 

i gyrff llywodraeth leol.  

211. Mae’r Pwyllgor yn pryderu ynghylch prinder staff a materion yn ymwneud â’r gweithlu. 

Mae’r rhain yn cynnwys materion tymor byr, fel gorflinder staff ac absenoldebau oherwydd 

COVID-19, i heriau mwy hirdymor, fel delio â swyddi gwag, cystadleuaeth o’r sector preifat a 

gwasanaeth cyhoeddus eraill a phwysau o ran cyflogau. Mae’r Pwyllgor yn talu teyrnged i waith 

y staff sydd ar flaen y gad wrth ymdrin â’r pandemig ac yn cydnabod y pwysau parhaus sydd 

arnynt. Rydym yn bryderus o glywed bod llawer yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 

gwneud dewisiadau gyrfa amgen ac yn gadael y proffesiynau hyn. Mae sefydliadau yn cadw 

swyddi gwag, sy’n arwain at gostau uwch o ran staff asiantaeth.  
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212. Rydym yn croesawu barn Llywodraeth Cymru mai mynd i’r afael â’r ôl-groniad o 

driniaethau sydd wedi’u gohirio yn sgil y pandemig yw ei “blaenoriaeth uchaf”. Byddai’r Pwyllgor 

yn croesawu gwybodaeth am y canlyniadau penodol y bydd y cyllid ychwanegol a nodir yn y 

Gyllideb Ddrafft yn eu cyflawni. Fodd bynnag, clywodd y Pwyllgor fod yr heriau o ran mynd i’r 

afael â’r ôl-groniad yn ymwneud ag arian a’r gweithlu. Rydym yn nodi buddsoddiad ychwanegol 

Llywodraeth Cymru mewn addysg a hyfforddiant ar gyfer gweithlu’r GIG yn y dyfodol. Fodd 

bynnag, nid ydym yn glir sut y bydd y dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft yn lleddfu’r pwysau 

uniongyrchol ar staffio ar draws y tri sector. 

213. Mae’r Pwyllgor yn croesawu symud i dalu’r Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer gweithwyr 

gofal, ond mae’n annog Llywodraeth Cymru i ymgysylltu â’r sectorau hyn i sicrhau bod y 

buddsoddiad mewn cyflog a llesiant staff yn cael ei gefnogi. Mae’r Pwyllgor hefyd yn nodi’r 

heriau o dalu’r cost dyfarniadau cyflog ar ôl 2022-23, yn enwedig os na chaiff rhagor o arian ei 

ddyrannu gan Lywodraeth y DU.  

214. Nid yw’r Pwyllgor yn glir beth fydd effaith estyn yr hawl i gael prydau ysgol am ddim i bob 

plentyn ysgol gynradd ar y fformiwla ar gyfer pennu’r Grant Cynnal Refeniw ar gyfer pob 

Cyngor. Mae hyn yn defnyddio nifer y plant ysgol gynradd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 

ddim fel dangosydd i gyfrifo agweddau ar Asesiadau o Wariant Safonol. Mae’r Pwyllgor yn nodi 

y bydd gwaith yn cael ei wneud gan yr is-grŵp dosbarthu a byddai’n croesawu eglurhad 

unwaith y bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau. 

Casgliad 5. Mae’r Pwyllgor yn nodi’r sylwadau cadarnhaol gan y sector iechyd a llywodraeth 

leol am ymatebolrwydd a chymorth ariannol Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig.  

Argymhelliad 18. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi rhagor o 

fanylion am ddyraniadau cyllid dangosol y blynyddoedd i ddod ar gyfer cyrff llywodraeth leol 

unwaith y bydd y data wedi’u rhyddhau a phan fydd ganddi fwy o sicrwydd ynghylch y 

dosbarthiad i sefydliadau unigol. 

Argymhelliad 19. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai cyllidebau yn y dyfodol gynnwys 

dyraniadau dangosol ar gyfer sefydliadau unigol dros gyfnod tair blynedd y gyllideb i’w galluogi 

i gynllunio’n fwy effeithlon. 

Argymhelliad 20. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu manylion 

am y cyllid i fyrddau iechyd lleol ar gyfer 2022-23, ynghyd ag unrhyw ddyraniadau dangosol ar 

gyfer 2023-24 a 2024-25. 

Argymhelliad 21. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried newid 

refeniw i gyfalaf fel rhan o gyllidebau yn y dyfodol, ac yn caniatáu i’r sector iechyd wneud yr un 
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peth, gan roi rhywfaint o hyblygrwydd drwy wneud hynny o ystyried y cyllid cyfalaf cyfyngedig 

sydd ar gael. 

Argymhelliad 22. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad 

o’r cronfeydd wrth gefn sydd gan gyrff llywodraeth leol er mwyn cael gwell dealltwriaeth 

ohonynt, ac y dylai canlyniadau’r adolygiad ystyried a oes unrhyw oblygiadau i’r fformiwla ar 

gyfer dosbarthu cyllid craidd i gyrff llywodraeth leol unigol.  

Argymhelliad 23. Mae’r Pwyllgor yn argymell, ar ôl cael y cynlluniau tymor canolig integredig 

gan fyrddau iechyd lleol ym mis Mawrth, fod Llywodraeth Cymru yn darparu gwybodaeth am y 

canlyniadau penodol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni gan y cyllid ychwanegol ar gyfer mynd 

i’r afael â’r ôl-groniad o driniaethau. 

Argymhelliad 24. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

gwybodaeth i ddangos sut mae’r dyraniadau ar gyfer 2022-23 yn lleddfu’r pwysau uniongyrchol 

ar staffio ar draws y sectorau iechyd, llywodraeth leol a gofal cymdeithasol. 

Argymhelliad 25. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro beth mae’n 

ystyried ei ddefnyddio fel dangosydd newydd i gyfrifo’r setliad Llywodraeth Leol ar gyfer pob 

cyngor pan na all ddefnyddio nifer y plant sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim mwyach fel 

dangosydd ar gyfer anfantais ymhlith plant o oedran ysgol gynradd. 
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6. Cefnogi busnesau 

“Mae angen i’r economi adfer. Y mwyaf cadarn yw’r economi, y mwyaf y bydd yn bwydo i mewn i 

bob maes arall o gyllid.”251 

Perchennog busnes 

215. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn y 

gwaith o gyflawni ei Rhaglen Lywodraethu. Mae hyn yn cynnwys creu “Cymru gryfach”, a nodir: 

“Mae cyfle i fuddsoddi nawr fel bod y llwybr i adferiad – pryd bynnag y daw – 

yn un sy’n buddsoddi mewn pobl, gwasanaethau, seilwaith a chymorth 

busnes. Fel rhan o’r buddsoddiad hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn dangos 

sut y bydd cymorth effeithiol ar gyfer gwasanaethau allweddol yn creu mwy o 

gyfleoedd a gwell cyfleoedd, ar ôl y pandemig.”252 

216. Yn y cyfnod cyn cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, dywedodd y Gweinidog iddi gyfarfod â 

Chonsortiwm Manwerthu Cymru, a’i gyngor partneriaeth cymdeithasol, gan gynnwys y 

Ffederasiwn Busnesau Bach a Chydffederasiwn Diwydiant Prydain. Dywedodd fod prosesau 

gwerthuso wedi cael eu hintegreiddio’n rhan o gynlluniau cymorth busnes ac y byddai 

Gweinidog yr Economi yn ystyried effaith y cymorth a roddir gan Fanc Datblygu Cymru a Busnes 

Cymru wrth baratoi cyllidebau adrannol.253 

217. Teimlai Consortiwm Manwerthu Cymru fod y gwaith ymgysylltu a wnaed gan Lywodraeth 

Cymru a’r Pwyllgor yn sgil y gyllideb wedi bod yn hynod hygyrch.254  

218. Roedd Cydffederasiwn Diwydiant Cymru255 a’r Ffederasiwn Busnesau Bach yn cytuno. Fodd 

bynnag, nododd y Ffederasiwn Busnesau Bach: 

“within the model of social partnership, we don’t now have things like the 

council for economic development, a formal group that may have been able 

to provide for a more detailed look at the budget across the groups in 

industry, and that might be a recommendation going forward, how we use 

 
251 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 17 

252 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

253 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraffau 123 a 125 

254 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 175 

255 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 182 
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the partners around the table for that. But I think the engagement was there 

to be had, to be fair to Welsh Government, I guess.”256 

Tryloywder y gyllideb 

219. Amlinellodd Cynghrair Twristiaeth Cymru ei barn ynghylch tryloywder y Gyllideb Ddrafft: 

“The annual report on the Welsh Government’s consolidated fund provides us 

with no information with which we can usefully use to respond to this 

consultation. The fact that the final current annual budget MEG for the 

economy is £1.75bn tells us nothing about investment in tourism.”257  

220. Dywedodd hefyd fod y naratif sy’n cyd-fynd â’r gyllideb yn nodi rhai o’r prif feysydd 

gwariant, a allai gynnwys twristiaeth. Fodd bynnag, ychwanegodd gan nad oedd unrhyw 

gyfeiriad penodol, ei bod hi’n annhebygol y byddai’r sawl a gâi cyllid yn ystyried sut y gallai’r 

diwydiant eu helpu i gyflawni eu nodau ac fel arall.258 

221. Cydnabu Cynghrair Twristiaeth Cymru ei bod hi’n dasg anodd paratoi cyllideb sy’n ateb 

pob un cwestiwn, ond mai un ffordd o wella hynny fyddai drwy lunio is-gyllidebau bach sy’n 

hygyrch i’r cyhoedd fel y gallai sefydliadau tebyg i’r Gynghrair edrych yn fanylach ar yr hyn a 

ddarperir ar gyfer twristiaeth.259 

222. Roedd y Ffederasiwn Busnesau Bach yn cytuno: 

“I think it is difficult to pick out, I guess, the money that’s available with 

strategic intent. I think that reflects the fact that there isn’t, clearly, at the 

moment, an economic strategy for Wales. It’s very difficult to understand the 

way in which Welsh Government wants to develop particular sectors of the 

economy, and that’s not reflected in the budget.”260 

Pandemig COVID-19 

223. Nododd Consortiwm Manwerthu Cymru nad oedd y diwydiant manwerthu wedi wynebu 

cyfnod mor heriol a chythryblus â phandemig y Coronafeirws dros y deunaw mis diwethaf ers 

 
256 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 180 

257 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cynghrair Twristiaeth Cymru 

258 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cynghrair Twristiaeth Cymru 
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260 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 173 
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degawdau. Dywedodd fod y pandemig wedi creu canlyniadau difrifol i rannau helaeth o’r 

diwydiant a bod y dyfodol yn parhau’n ansicr i nifer ohonynt.261 

224. Nododd Consortiwm Manwerthu Cymru hefyd fod y diwydiant wedi canmol yn 

gyhoeddus y cymorth sylweddol a chyflym sydd wedi bod ar gael gan lywodraeth ar gyfer y 

sector yn ystod yr argyfwng, yn enwedig hepgor ardrethi busnes, y cynllun ffyrlo, grantiau a 

benthyciadau. Fodd bynnag, nododd y bydd angen i lywodraeth gynnig dulliau amgen o 

gymorth wrth i raglenni fel y cynllun ffyrlo gael eu dileu.262 

225. Soniodd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru am yr angen i roi arian wrth gefn er mwyn 

paratoi ar gyfer ergydion eraill y gallai’r pandemig eu hachosi. Tynnodd sylw at ddoethineb y 

ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio cronfeydd cymorth, sydd wedi caniatáu iddi 

gadw arian wrth gefn ar gyfer argyfwng posibl yn 2021-22, a dywedodd mai dyna oedd y peth 

cywir i’w wneud o ystyried amrywiolyn Omicron.263 Yn dilyn hynny, nododd Ffederasiwn 

Busnesau Bach Cymru: 

“We would urge a similar approach for 2022-23, with clear benchmarks and 

timelines for when such funding can be released from ‘crisis funding’ to 

support the wider budget should circumstances allow.”264 

226. Dywedodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ei bod yn synnu sut y llwyddodd economi’r 

DU i addasu i amodau’r pandemig, o ran y gwasanaethau a ddarperir gan fusnesau a’r ffordd y 

mae defnyddwyr yn prynu nwyddau a gwasanaethau.265 

227. Dywedodd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain Cymru fod ymgysylltiad â Llywodraeth 

Cymru wedi bod yn arbennig yn ystod y pandemig. Ychwanegodd fod aelodau’r corff bellach 

yn canolbwyntio ar y normal newydd a sut i gadw manteision y drefn a ddilynwyd yn ystod y 

pandemig o ran cyllid economaidd. Dywedodd y byddai’n her i Lywodraeth Cymru beidio â 

dychwelyd i’w hen ffyrdd.266 

 
261 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Consortiwm Manwerthu Cymru 

262 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Consortiwm Manwerthu Cymru 

263 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 

264 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 

265 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 69 

266 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 196 
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228. Roedd Cynghrair Twristiaeth Cymru267 a’r Ffederasiwn Busnesau Bach268 yn cytuno. 

229. Dywedodd y Gweinidog, fod dros £2.5 biliwn o gyllid wedi’i ddarparu i fusnesau Cymru yn 

ystod y pandemig, a bod pecyn cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i gynllunio i ategu’r cymorth a 

roddwyd gan Lywodraeth y DU, ac i adeiladu arno, gan nodi unrhyw fylchau yn y 

ddarpariaeth.269 Aeth y Gweinidog ymlaen: 

“I know that our 100 per cent rate relief for retail hospitality and leisure 

businesses for the whole financial year has been very welcome and very 

timely as well in respect of the omicron variant, which we didn’t have any 

concept of at the time of making that decision, but I think it’s proved useful. 

And we know that we’ve managed to protect in excess of 160,000 Welsh jobs, 

which might have otherwise been lost, through our interventions, which have 

been really, really important.”270  

Ardrethi busnes a rhenti 

230. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn darparu rhyddhad ardrethi annomestig gwerth dros £110 miliwn i 

fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch. Mae’n dyrannu: 

▪ Pecyn £116 miliwn o ryddhad ardrethi annomestig ar gyfer busnesau cymwys. 

▪ Bydd talwyr ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael 

rhyddhad ardrethi annomestig o 50 y cant drwy gydol 2022-23. 

▪ Ni fydd y lluosydd ardrethi annomestig yn cynyddu yn 2022-23, ac amcangyfrifir y 

bydd hynny’n costio £35 miliwn.271 

231. Tynnodd Consortiwm Manwerthu Cymru sylw at y ffaith bod y rhyddhad ardrethi busnes a 

weithredwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig wedi bod yn gwbl hanfodol i’r 

diwydiant. Dywedodd y Consortiwm ei fod wedi darparu cymorth llif arian amserol, ac wedi 

helpu cwmnïau i ariannu gwariant ar fesurau diogelwch yn sgil y Coronafeirws a newidiadau i’w 

modelau busnes.272  

 
267 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 198 

268 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 200 

269 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 162 
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272 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Consortiwm Manwerthu Cymru  
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232. Tynnodd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru sylw at y ffaith bod ardrethi busnes ymhlith y 

tri phryder pennaf a oedd yn pwyso ar ei aelodau. Roedd hefyd yn teimlo bod ardrethi busnes 

yn fath o drethiant hen ffasiwn.273 

233. Nododd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru fod Cyllideb Ddrafft 2022-23 wedi cael ei 

drafftio cyn argyfwng Omicron a chyn i’r sectorau hyn deimlo effaith ddwys yr heriau 

ychwanegol sylweddol.274 Mae wedi galw am gadw’r rhyddhad ardrethi busnes 100 y cant ar 

gyfer 2022-23 oherwydd effaith Omicron ac oherwydd bod busnesau’n wynebu cyfuniad o 

broblemau yn sgil cynnydd mewn cyfraniadau yswiriant gwladol, costau ynni a chwyddiant.275 

234. Cytunodd Consortiwm Manwerthu Cymru nad oedd y Gyllideb Ddrafft yn mynd yn ddigon 

pell o ran ardrethi busnes.276  

235. Tynnodd Consortiwm Manwerthu Cymru sylw hefyd at bryderon ynghylch ailbrisio a’r 

ffaith bod cyfraddau rhentu yn gwbl anghyson â’r economi. Dywedodd na fyddai gwaith 

ailbrisio yn digwydd yng Nghymru am nifer o flynyddoedd bellach. Fodd bynnag, nododd y 

bydd Lloegr yn symud i drefn o ailbrisio bob tair blynedd, yn unol â’r hyn sydd eisoes yn 

digwydd yn yr Alban.277 

236. Roedd y Ffederasiwn Busnesau Bach yn cytuno bod y ffordd y mae ardrethi busnes yn 

addasu i renti yn hynod amrywiol ac yn broblematig iawn.278 

237. Nododd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid fod mesurau Llywodraeth Cymru ar gyfer y 

flwyddyn nesaf yn adlewyrchu’r rhai a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ar gyfer Lloegr. Mae’r 

ddau yn rhewi’r lluosydd, a fydd yn lleihau refeniw’n barhaol, ac mae’r ddau yn darparu 

gostyngiad o 50 y cant mewn ardrethi ar gyfer y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden, 

yn amodol ar gap o £110,000 fesul busnes.279 

238. Ychwanegodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid: 

“…in the long run, I expect the freeze in the multiplier, which, as I said, has a 

permanent effect on revenues, to cost less than the funding received by the 

 
273 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 217 

274 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig:  Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru 
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277 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 204 

278 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 223 
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Welsh Government. Given the lower average value of properties in Wales, it 

means that it costs less to freeze business rates for a year than it does in 

England—than a population-based share of the English funding provides to 

the Welsh Government. So, in the long run I expect the net effect on the 

Welsh budget from the English changes and the Welsh changes combined to 

be a bit positive, although of course money spent on freezing business rates 

is money that could have been spent on other service areas, and, in the 

longer run, I’d probably expect the biggest beneficiaries of this one-year 

freeze in rates to be not the occupiers of businesses or properties, but to be 

the landlords, because there’s very good evidence that in the long run lower 

rates get reflected in higher rent.”280  

239. Cadarnhaodd y Gweinidog fod ardrethi busnes yn darparu £1 biliwn ar gyfer cyllideb 

Llywodraeth Cymru bob blwyddyn. Dywedodd ei bod yn aml yn clywed pobl yn galw am gael 

gwared ar ardrethi busnes, ond pe bai hynny’n digwydd, y byddai’n rhaid penderfynu beth arall 

i gael gwared arno yn sgil colli’r swm o £1 biliwn. Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth 

Cymru yn rhoi cymorth sylweddol i fusnesau i’w helpu gyda’u hardrethi ond ei bod yn gwneud 

hynny mewn ffordd sy’n gyson â dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran treth, sef dull teg 

sy’n sicrhau cefnogaeth i’r busnesau y mae ei hangen arnynt.281 

240. Ychwanegodd y Gweinidog ei bod yn bwriadu gwneud datganiad maes o law ar ddiwygio 

neu newid ardrethi annomestig.282  

Strategaeth manwerthu 

241. Nododd Consortiwm Manwerthu Cymru fod nifer y bobl sy’n ymweld â siopau yn parhau i 

fod 17 y cant yn is na’r lefelau cyn y pandemig, mae nifer y siopau gwag ar gynnydd ac mae un 

o bob pum safle bellach yn wag, ac er bod gwerthiant manwerthu yn gwella yng Nghymru, 

mae’n bell o’r lefelau cyn y pandemig ac yn parhau i fod yn ddifflach.283 

242. Tynnodd Consortiwm Manwerthu Cymru284 a’r Sefydliad Astudiaethau Cyllid sylw at 

gynllun talebau’r stryd fawr yng Ngogledd Iwerddon ac a fyddai’n bosibl cael cynllun tebyg yng 

Nghymru. Awgrymodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid: 

 
280 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraffau 189 a 190 
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“a pre-paid card that could be spent in bricks and mortar retail, leisure and 

hospitality venues. That could be an energy card scheme or it could still 

actually be a high-street voucher scheme and people could spend that and 

then save some of the money and spend that on energy bills. And perhaps 

that could also not only help households meet some of the rising costs of 

energy, but actually provide a bit of a boost to bricks-and-mortar businesses 

in Wales as well, because, as money will be spent in bricks and mortar, not 

online, that could be of some benefit.”285 

Seilwaith digidol 

243. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn darparu £1 miliwn ychwanegol i 

ddatblygu ei strategaeth ddigidol i Gymru sy’n ceisio ysgogi arloesedd yn economi Cymru a 

chefnogi busnesau i ddatblygu’r cadernid y mae ei angen arnynt i lwyddo.286 

244. Wrth graffu ar Gyllideb Ddrafft 2021-22 Llywodraeth Cymru, clywodd y Pwyllgor Cyllid 

blaenorol gan Gynghrair Twristiaeth Cymru fod diffyg sgiliau TG yn y sector twristiaeth, a bod 

hynny wedi peri heriau yn ystod y pandemig.287  

245. Dywedodd Consortiwm Manwerthu Cymru fod angen cefnogi manwerthwyr llai yn 

arbennig er mwyn cael dull amlblatfform o fanwerthu sy’n cyd-fynd â’n bywydau bob dydd.288  

246. Tynnodd Consortiwm Manwerthu Cymru sylw at ddau fater: 

“One is making sure that we’ve got the digital infrastructure in place, 

particularly in our rural areas, to enable online activity. So, again, I don’t see 

what’s in the budget that is around digital infrastructure investment, in terms 

of superfast broadband. So, that’s an area that we might want to focus in on. 

In terms of the digital skills themselves for small businesses and others that 

want to get online, there’s an opportunity there through the evolving retail 

strategy. Let’s look at best practice. Let’s see how we can support smaller 

businesses to match them up with bigger businesses to learn the skills that 

they need to develop that multi-channel offer.”289 

 
285 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 106 
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247. Ychwanegodd y Ffederasiwn Busnesau Bach y bu’n rhaid i nifer o fusnesau bach symud i 

fod â phresenoldeb ar-lein yn ystod y pandemig a bod angen annog mwy o fusnesau i wneud 

hynny.290 Fodd bynnag, dywedodd hefyd: 

“It isn’t for all, though. I think, if you’re looking at a clothing retailer, clothing 

is one of those things where there tends to be a significant proportion of 

returns, and that then represents an additional cost for quite a small business 

in not only the financial cost of administering that, but, obviously, the cost in 

terms of hours worked in administering that. So, we need to understand, I 

guess, sectors of the SME economy where it is most relevant. But there is 

more that can be done to bring smaller businesses to having an online 

presence in addition to that high-street footprint. I think we’d be very 

reluctant to see a one-or-the-other scenario emerge.”291 

248. Dywedodd y Gweinidog fod y Gyllideb Ddrafft yn cynnwys mwy na £66 miliwn dros dair 

blynedd ar gyfer gweithgarwch Busnes Cymru, gan gynnwys cefnogi busnesau o ran eu 

hanghenion sgiliau digidol. Dywedodd y bydd hyn yn galluogi’r gwasanaeth yn gyffredinol i 

ymgysylltu â dros 60,000 o fusnesau.292 

Gweithlu medrus 

249. Nododd Consortiwm Manwerthu Cymru y bydd gweithlu mwy medrus yn allweddol wrth 

i’r diwydiant fynd ati i drawsnewid ar gyfer y dyfodol.293 Ychwanegodd: 

“Level 2 and 3 apprenticeships should be encouraged and increased through 

Government support to enable a pathway of development. This is 

increasingly acute at a time when retailers are devoting more of their budgets 

towards training staff to implement public policy e.g. minimum unit pricing of 

alcohol and Covid restrictions.”294 

 
290 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 252 
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250. Dywedodd Consortiwm Manwerthu Cymru fod prentisiaethau a hyfforddiant sgiliau yn fwy 

pwysig nawr nag erioed, yn enwedig o ystyried y newidiadau i’r ffordd y mae pobl yn 

manwerthu a phwysigrwydd sgiliau digidol, yn enwedig fel rhan o’r arlwy manwerthu.295 

251. Fodd bynnag, aeth Consortiwm Manwerthu Cymru ymlaen i ddweud nad oedd yn deall 

digon am fanylion y gyllideb ei hun mewn gwirionedd. Dywedodd ei fod yn gwybod bod tipyn 

o gyllid ar gael ar gyfer prentisiaethau, ond ei fod yn ansicr ynglŷn â beth oedd goblygiadau 

hynny i fanwerthu.296 

252. Nododd Cydffederasiwn Diwydiant Cymru fod ei aelodau eisiau prentisiaethau ar lefel 

uwch, pe bai hynny’n bosibl, ynghyd â fframweithiau newydd. Dywedodd ei fod yn cymryd cryn 

amser i’w cymeradwyo, ac y gall hynny fod yn rhwystredig iawn i fusnesau mawr sy’n ymdrin â 

nifer o brentisiaid.297 

253. Dywedodd y Gweinidog: 

“I’m quite excited by the work we’re doing through our personal learning 

accounts programme, which supports individuals to do just that—to move up 

the ladder or to retrain for different work. And we know, of course, there are 

particular gaps now within our workforce in terms of skills, so we look at 

plugging those at the same time, which will be important.”298 

254.  Dywedodd y Gweinidog ei bod yn gobeithio gwneud gwaith pwysig i dyfu sylfaen drethi 

Cymru drwy sicrhau y gall unigolion gyflawni’r incwm mwyaf posibl drwy fuddsoddi yn eu sgiliau 

unigol eu hunain.299 

Economi werddach 

“Efallai ei fod e’n swnio’n rhyfedd, ond fe allai’r economi oroesi am flwyddyn â llai o arian, 

oherwydd does dim pwynt i bobl fod yn gyfoethog iawn os yw’r blaned yn mynd i farw.”300 

Person ifanc 

 
295 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 260 

296 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 263 

297 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 268 

298 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 163 

299 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 163 

300 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 17 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf#page=9
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255. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi bod “angen i fusnesau addasu i newid yn yr hinsawdd ac 

ymateb i’r cynnydd cyflym mewn digideiddio a newidiadau yng nghanol trefi sy’n cael eu gyrru 

gan y pandemig”.301  

256. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys refeniw ychwanegol o £3 miliwn a chyfanswm cyfalaf o 

£100 miliwn hyd at 2024-25 i gefnogi twf cynaliadwy trefi a dinasoedd a’u trawsnewid yn fannau 

ar gyfer byw, gweithio, dysgu a hamddena. Nodir yn y Gyllideb: 

“Bydd y cyllid hwn yn sicrhau hygyrchedd a darpariaeth gwasanaethau 

cyhoeddus allweddol yn ogystal â hybu cyfleoedd i ddatblygu busnesau a 

chreu swyddi. Fel hyn, gall canol trefi fod yn fannau amlwg i gymunedau”.302 

257. O ran y Gyllideb Ddrafft, dywedodd y Ffederasiwn Busnesau Bach ei bod yn anodd iawn 

dehongli’r lefelau o gymorth a fydd ar gael i fusnesau.303 Ychwanegodd: 

“We know that we need to push businesses to do better, to understand 

decarbonisation, and I was involved in a conversation yesterday with other 

partners on this. But we don’t yet know what proportion of business support 

will be made available to businesses to guide that conversation. And I should 

just caveat that business support isn’t just financial support, it is signposting 

through things like the Business Wales service.”304 

258. Dywedodd Cydffederasiwn Diwydiant Cymru: 

“One thing we found that’s missing is around energy-intensive users. There 

doesn’t seem to be much in either strategy or budget that says how we’re 

going to help these large firms decarbonise. They’re major employers, and a 

lot of them are not sure what support is available at a Wales level. That didn’t 

use to be the case. I’ve been here for 10 years, and previous Welsh 

Governments have supported firms significantly to make the investments 

required. And this is not about Welsh Government funding everything. As 

multinationals, how they function is that it’s an internal competition for 

additional waves of investment, and it’s whichever site can offer the best 

 
301 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

302 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

303 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 234 

304 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 234 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
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return on investment that’s often chosen by the headquarters, which can be 

anywhere.”305 

Yr Economi Gylchol 

259. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £5 miliwn 

ychwanegol tuag at yr Economi Gylchol, a bod y Gronfa Economi Gylchol ar gyfer busnesau 

hefyd wedi’i hehangu i £10 miliwn dros y tair blynedd nesaf.306 

260. Dywedodd y Ffederasiwn Busnesau Bach fod y cyllid yn gadarnhaol. Aeth ymlaen: 

“you’re looking at two areas: you’re looking at businesses, innovators coming 

up with solutions for that, and businesses as, obviously—’practitioners’ is the 

wrong word—consumers, and the conversation about systems change. I 

think a lot of that is delivered, obviously, through business support—so, 

things like the Business Wales service.”307 

261. Roedd Cynghrair Twristiaeth Cymru yn cytuno nad oedd yn glir iawn sut y gellid cefnogi 

ein busnesau i gyfrannu at hyn mewn modd rhagweithiol a chadarnhaol.308 

262. Er bod Consortiwm Manwerthu Cymru yn cefnogi agenda’r economi gylchol, nododd fod 

angen edrych arni ochr yn ochr â rhai o’r ymyriadau polisi ehangach. Nododd hefyd, o ran 

pethau fel treth plastigau, cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr a chynlluniau dychwelyd ernes, y 

byddai’r holl bethau hyn yn dechrau cael eu trafod eto wrth i ni symud ymlaen o gyfnod y 

pandemig.309 

Ardoll dwristiaeth 

263. Yn ei hadroddiad ar bolisi treth Cymru 2021310, nododd Llywodraeth Cymru ei bod yn 

gwneud gwaith paratoadol i gynnal ymgynghoriad ar gynigion i ganiatáu i awdurdodau lleol 

godi ardoll dwristiaeth: 

“Mae cynlluniau’n cael eu datblygu i gydweithio ac ymgysylltu â phartneriaid 

er mwyn nodi opsiynau ar gyfer dylunio a gweinyddu’r ardoll, ochr yn ochr 

 
305 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 238 

306 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd 

307 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 272 

308 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 274 

309 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 277 

310 Llywodraeth Cymru, Polisi Treth Cymru, Adroddiad Rhagfyr 2021 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/adroddiad-ar-bolisi-trethi-rhagfyr-2021.pdf#page=12
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â’u costau a’u buddiannau cymharol, er mwyn cefnogi’r ymgynghoriad 

ffurfiol ar gynigion deddfwriaethol drafft a fydd yn dechrau yn ystod hydref 

2022.”311 

264. Dywedodd Cynghrair Twristiaeth Cymru wrth y Pwyllgor na chafwyd unrhyw gyswllt nac 

ymgysylltiad uniongyrchol â Llywodraeth Cymru o ran yr ardoll dwristiaeth.312 Gan ystyried 

effaith bosibl yr ardoll, dywedodd Cynghrair Twristiaeth Cymru: 

“There are plenty of other pressures on all businesses at the moment; 

everyone on this panel knows that…One of the main concerns about the 

current proposals is that ring fencing is not necessarily one of the options, 

and it isn’t also noted who would be subject to a levy…But, naturally, the 

industry as a whole is concerned about it, because they don’t know how 

they’re affected, and they’re paying VAT in a way that countries that do have 

tourism tax don’t.”313  

Barn y Pwyllgor 

265. Mae’r Pwyllgor yn falch o glywed bod Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu’n dda â’r sector 

busnes o ran y Gyllideb Ddrafft ar y cyfan. Fodd bynnag, mae’n siomedig clywed bod 

ymatebwyr yn ei chael yn anodd deall goblygiadau’r gyllideb a’r dyraniadau yn y Gyllideb 

Ddrafft i’w diwydiannau neu eu sectorau. Roedd Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru hefyd yn 

teimlo nad oedd gan Lywodraeth Cymru strategaeth economaidd. Awgrymwyd y gellid mynd i’r 

afael â hyn drwy gynnwys is-gyllidebau yn nogfennau’r Gyllideb Ddrafft i’w gwneud yn fwy 

hygyrch i sefydliadau ddod o hyd i wybodaeth sy’n ymwneud â’u meysydd. 

266. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod y cymorth sylweddol a chyflym a roddwyd i fusnesau gan 

Lywodraeth Cymru yn ystod y pandemig, yn enwedig o ran hepgor ardrethi busnes, y cynllun 

ffyrlo, grantiau a benthyciadau. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn cydnabod y pryderon parhaus 

y mae busnesau’n dal i’w hwynebu ac yn credu y dylid rhoi arian wrth gefn rhag ofn y bydd y 

pandemig yn achosi ergydion eraill.  

267. Clywodd y Pwyllgor fod y rhyddhad ardrethi busnes a roddwyd ar waith gan Lywodraeth 

Cymru yn ystod y pandemig wedi bod yn hanfodol i fusnesau, gan ddarparu cymorth amserol o 

ran llif arian a’u helpu i newid eu modelau busnes i gydymffurfio â mesurau diogelwch COVID-

19. Nodwn fod rhanddeiliaid wedi galw am gadw’r rhyddhad ardrethi busnes 100 y cant ar gyfer 

 
311 Llywodraeth Cymru, Polisi Treth Cymru, Adroddiad Rhagfyr 2021 

312 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 187 

313 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 189 a 190 
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2022-23, yn enwedig o ystyried y pwysau ychwanegol sy’n eu hwynebu o ganlyniad i 

gyfraniadau yswiriant gwladol, costau ynni a chwyddiant cynyddol. Fodd bynnag, mae ardrethi 

busnes yn darparu £1 biliwn ar gyfer cyllideb Llywodraeth Cymru bob blwyddyn a gallai parhau 

â’r rhyddhad olygu llai o gyllid mewn mannau eraill. Felly, mae’r Pwyllgor o’r farn y dylai 

Llywodraeth Cymru ymgymryd â gwaith i ystyried dulliau eraill o drethu busnesau er mwyn 

sicrhau system decach cyn cyflwyno unrhyw newidiadau. Credwn hefyd y dylai Llywodraeth 

Cymru gynnal dadansoddiad dwysach o effaith rhyddhad ardrethi er mwyn sicrhau bod y 

cymorth sydd ar gael yn cyrraedd ac yn creu budd i’r bobl gywir.  

268. Mae’r Pwyllgor o’r farn y dylai Llywodraeth Cymru ddilyn Lloegr a’r Alban a symud at 

drefniant o ailbrisio eiddo rhent bob tair blynedd, er mwyn sicrhau bod cyfraddau rhentu yn 

cyd-fynd â’r economi.  

269. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod bod y pandemig wedi effeithio’n ddifrifol ar y stryd fawr a 

chanol trefi. Mae’r Pwyllgor yn credu y byddai’n werth ystyried cynllun talebau ar gyfer y stryd 

fawr, yn debyg i’r cynllun yng Ngogledd Iwerddon i helpu manwerthwyr i adfer ar ôl y 

pandemig. Mae angen cymorth ar gyfer busnesau a manwerthwyr llai o ran eu sgiliau digidol, 

i’w galluogi i greu presenoldeb ar-lein i ddatblygu gwydnwch, yn enwedig pan fyddant yn 

cystadlu yn erbyn manwerthwyr llawer mwy. Mae hefyd angen rhagor o fuddsoddiad yn y 

seilwaith digidol, er mwyn sicrhau bod busnesau’n gallu gweithredu ar-lein, yn enwedig mewn 

ardaloedd gwledig. 

270. Mae’r Pwyllgor yn nodi’r cymorth a ddarparwyd ar gyfer prentisiaethau a rhaglenni 

datblygu sgiliau ehangach. Fodd bynnag, teimlwn fod angen rhagor o fuddsoddiad i 

uwchsgilio’r gweithlu, o gofio bod gwella sgiliau a chodi dyheadau yn llwybr allan o dlodi. At 

hynny, byddai sicrhau y gall unigolion gyflawni’r incwm mwyaf posibl yn helpu i dyfu sylfaen 

drethi Cymru. 

271. Mae’r Pwyllgor yn siomedig o glywed bod ymatebwyr yn teimlo nad oedd gan 

Lywodraeth Cymru strategaeth i helpu busnesau mawr i ddeall datgarboneiddio a’i bod yn 

anodd gwybod faint o gymorth a fyddai ar gael. Bydd busnesau mawr yn allweddol i adeiladu 

economi werddach ac mae’r Pwyllgor yn credu y dylai Llywodraeth Cymru wneud mwy nid yn 

unig o ran cymorth ariannol ond hefyd cyfeirio busnesau at wasanaethau cymorth fel Busnes 

Cymru a chyllid drwy gyfalaf trafodiadau ariannol (trafodir materion sy’n ymwneud â chyfalaf 

trafodiadau ariannol ym Mhennod 2).  

272. Mae’r Pwyllgor yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymgynghori ar ardoll 

dwristiaeth yn yr hydref. Mae’r Pwyllgor yn annog Llywodraeth Cymru i nodi trefniadau’r 
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ymgynghoriad yn glir, gan gynnwys y cylch gwaith a’r amserlenni. Dylai hefyd sicrhau bod pob 

busnes, waeth beth yw ei faint, yn ymwybodol o’r ymgynghoriad ac yn gallu ymgysylltu ag ef. 

Argymhelliad 26. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried sut i 

ymateb i adborth gan randdeiliaid sy’n ei chael yn anodd deall goblygiadau’r gyllideb a’r 

dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft i’w diwydiannau neu eu sectorau. 

Argymhelliad 27. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru, wrth drafod y 

dyraniadau pellach a wneir yn y Gyllideb Derfynol, yn ystyried cynyddu’r cymorth ar gyfer 

rhyddhad Ardrethi Busnes. 

Argymhelliad 28. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth i’r 

Pwyllgor ynghylch manteision rhyddhad ardrethi ar gyfer busnesau er mwyn sicrhau ei fod yn 

fath effeithiol o gymorth a’i fod yn cyrraedd y rheini y mae ei angen arnynt.  

Argymhelliad 29. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried: 

▪ blaenoriaethu buddsoddiad yn y seilwaith digidol er mwyn darparu gweithlu mwy 

ystwyth; ac 

▪ yn canolbwyntio’n benodol ar gefnogi buddsoddiad yn y seilwaith digidol a helpu 

manwerthwyr bach a busnesau eraill i ddatblygu sgiliau digidol a phresenoldeb ar-

lein;  

fel bod busnesau yn gallu ymateb yn gadarn i’r pandemig, yn enwedig ar ôl i gyllid yr UE 

ddiflannu o’r maes hwn.  

Argymhelliad 30. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi trefniadau’r 

ymgynghoriad ynghylch yr ardoll dwristiaeth yn glir, gan gynnwys y cylch gwaith a’r amserlenni. 

Dylai Llywodraeth Cymru hefyd ymateb i bryderon Cynghrair Twristiaeth Cymru a sicrhau bod 

pob busnes, waeth beth yw ei faint, yn ymwybodol o’r ymgynghoriad ac yn gallu ymgysylltu ag 

ef yn y dyfodol.  



Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

89 

7. Newid hinsawdd a lleihau carbon 

“Dylid integreiddio newid hinsawdd ym mhob maes gwariant, yn lle ei drin fel silo.”314 

Perchennog busnes 

“Rwy’n credu yn y pen draw, os na fyddwn ni’n gwneud rhywbeth am newid hinsawdd, na fydd 

unrhyw beth arall yn cyfrif am lawer hirach.”315 

Dysgwr gydol oes 

273. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi ymrwymiad i “ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng 

hinsawdd a natur ym mhopeth a wnawn”.316 Mae’n cynnwys “buddsoddiad wedi’i dargedu 

gwerth £1.8bn yn ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur gan gynnwys y 

goedwig genedlaethol, bioamrywiaeth, teithio llesol, datgarboneiddio tai, yr economi gylchol, 

ynni adnewyddadwy, a llifogydd”.317  

274. Disgwylir i’r MEG Newid Hinsawdd dderbyn cynnydd o 15.2 y cant mewn dyraniadau 

refeniw a chyfalaf yn 2022-23 (yn uwch na chyfanswm y cynnydd o 13.7 y cant), er y gall 

gweithgarwch i fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur estyn dros sawl portffolio.318 

275. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn mapio buddsoddiad cyfalaf yn erbyn meysydd gwasanaeth, 

gyda £4.8 biliwn wedi’i ddyrannu dros dro i’r MEG Newid Hinsawdd dros y tair blynedd nesaf 

(£1.6 biliwn yn 2022-23). Mae hyn yn cyfateb i fwy na hanner cyfanswm dyraniadau cyfalaf 

Llywodraeth Cymru.319  

276. Ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Buddsoddi 

yn Seilwaith Cymru (WIIS)320 10 mlynedd a’r Cynllun Cyllid Seilwaith (IFP)321, gan adlewyrchu 

 
314 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 11 

315 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 11 

316Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 32 

317 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen v  

318 Ymchwil y Senedd, Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23 – Dysgu rhagor am y gyllideb, Rhagfyr 2021 

319 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalennau 

51 a 53  

320 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Rhagfyr 2021 

321 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2021, Rhagfyr 2021 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=32
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/cyllideb-llywodraeth-cymru-2022-2023-dysgu-rhagor-am-y-gyllideb/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=51
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=51
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/y-strategaeth-buddsoddi-yn-seilwaith-cymru-2021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021-1.pdf
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cynlluniau buddsoddi mewn seilwaith Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd ariannol 2022-23 

i 2024-25. 

277. Pwysleisiodd y Comisiynydd bwysigrwydd y Gyllideb Ddrafft hon, sef y gyllideb gyntaf yn 

nhymor newydd y Senedd a’r cyntaf ar ôl COP26.322  

Datgarboneiddio 

278. Ym mis Chwefror 2021, gosododd Llywodraeth flaenorol Cymru reoliadau a oedd yn 

gosod y modd y caiff allyriadau sero net eu cyflawni erbyn 2050 ar sail statudol.323 Mae’r 

Gyllideb Ddrafft yn ymrwymo y bydd yn “[g]wneud cymaint o gynnydd â phosibl tuag at 

ddatgarboneiddio”.324  

279. Wrth fynd i’r afael â’r dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft, dywedodd y Gweinidog wrth y 

Pwyllgor: 

“The climate change MEG has capital allocations of more than £4.8 billion—

that’s over half of our capital departmental expenditure limit budget over the 

next three years. So, you’ll see significant investment in that area, and it’s 

driven by our net-zero plan…”325 

280. Mae elfen sylweddol o’r cyllid cyfalaf a ddyrennir yn canolbwyntio ar ddatgarboneiddio 

cartrefi, gyda £580 miliwn wedi’i ddyrannu dros y tair blynedd nesaf i ddatgarboneiddio’r stoc 

tai cymdeithasol (£180 miliwn yn 2022-23). Mae’r Cynllun Cyllid Seilwaith yn amlinellu £189 

miliwn arall (£49 miliwn yn 2022-23) dros y tair blynedd nesaf mewn perthynas â thanwydd ac 

ynni.326 

281. Y llynedd, cyhoeddodd y Comisiynydd ymchwil i gyfanswm y cyllid sydd ei angen ar gyfer 

datgarboneiddio cartrefi yng Nghymru. Mae hyn yn amcangyfrif y bydd rhaglen genedlaethol 

yn costio £14.75 biliwn hyd at 2030, gan gynnwys £5.5 biliwn ar gyfer tai cymdeithasol, £4.8 

biliwn ar gyfer tlodi tanwydd a £4.4 biliwn ar gyfer y sector perchen-feddianwyr a’r sector 

rhentu preifat.327 Mae’r Comisiynydd hefyd wedi awgrymu na ellir cyflawni’r cynllun buddsoddi 

 
322 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 8 

323 Ymchwil y Senedd, Newid hinsawdd: y llwybr at allyriadau sero, Mai 2021 

324 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 22 

325 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 106 

326 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2021, Rhagfyr 2021, tudalennau 10 a 36 

327 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a’r New Economics Foundation, Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: 

Yr Her Ôl-osod, tudalen 3 

https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/newid-hinsawdd-y-llwybr-at-allyriadau-sero/
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https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/07/CYM-Exec-Summary-CYM-Financing-the-decarbonisation-of-housing-in-Wales.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/07/CYM-Exec-Summary-CYM-Financing-the-decarbonisation-of-housing-in-Wales.pdf


Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

91 

hirdymor hwn “ar ein pen ein hun nac o fewn mecanweithiau presennol”, ac yn lle hynny y bydd 

angen ffyrdd arloesol o wasgu am ffynonellau eraill o gyllid a buddsoddiad.328 

282. Mae’r Cynllun Cyllid Seilwaith yn nodi y bydd cyfanswm cost datgarboneiddio’r stoc dai 

yng Nghymru “yn llawer mwy” na’r hyn y gall Llywodraeth Cymru ei ariannu’n uniongyrchol, ac 

yn awgrymu bod buddsoddiadau sy’n cynhyrchu’r capasiti a’r sgiliau angenrheidiol, a datblygu 

dulliau gweithredu y gall deiliadaethau eraill elwa ohonynt “yr un mor bwysig”.329  

283. Mae’r Comisiynydd hefyd wedi awgrymu y dylai buddsoddiad flaenoriaethu’r cartrefi sy’n 

perfformio waethaf yn gyntaf, ar y sail: 

“Y poblogaethau tlotaf a mwyaf ymylol sy’n lleiaf cyfrifol am newid yn yr 

hinsawdd ond y rhai mwyaf tebygol o fod yn agored i’w effeithiau negyddol, 

yn fwy agored i niwed a bod â’r adnoddau lleiaf i ymateb, ymdopi ac adfer, 

felly dylai Cymru dargedu’r cartrefi gwaethaf yn gyntaf…“330 

284. Pan ofynnwyd a oedd dyraniadau’r gyllideb yn cefnogi dyheadau cynllun Sero Net Cymru 

yn ddigonol, dywedodd y Comisiynydd: 

“The £1.8 billion, which has been the headline capital figure for net zero or for 

climate and nature emergencies, is certainly positive. If you look at that as 

£600 million per annum, our estimations are that that’s probably an increase 

of about £380 million based on last year. So, that’s significant and welcome. 

We do think, however, that it’s perhaps lacking a really clear assessment back 

to Net Zero Wales. What we’re not clear on, because they haven’t done this 

analysis, is which of the Net Zero Wales commitments—and there are over 

100 of them—are being funded as part of this budget, which aren’t, or which 

are only being partially funded and perhaps need more work. I think there we 

need to be seeing that kind of analysis so that we can see…where we’re 

making really good progress and where the gaps might be.”331 

285. Er nad oedd yn rhagweld y byddai’r holl gyllid yn dod gan Lywodraeth Cymru, 

pwysleisiodd y Comisiynydd yr her enfawr i fynd o £1.8 biliwn dros y tair blynedd nesaf i’r £3 

 
328 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a’r New Economics Foundation, Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: 

Yr Her Ôl-osod, tudalen 8 

329 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 13 

330 Comisiwn Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Datganiad i’r Wasg: Gallwn roi diwedd ar dlodi tanwydd gyda 

chynllun buddsoddi ôl-osod £15bn ar gyfer ein cartrefi, Gorffennaf 2021 

331 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 13 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/07/CYM-Exec-Summary-CYM-Financing-the-decarbonisation-of-housing-in-Wales.pdf
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biliwn y flwyddyn y mae Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU yn dweud y dylai Cymru fod yn ei wario 

ar fynd i’r afael â newid hinsawdd, gan awgrymu y gallai fod angen buddsoddiad sylweddol 

iawn ac ysgogiad o fewn y sector preifat i alluogi’r sector preifat i’w helpu i ysgwyddo baich y 

gost honno.332 

286. Dywedodd y Comisiynydd y byddai angen i fuddsoddiad gael ei ategu gan reoliadau a 

llifo drwy gaffael, gan godi pryderon ynghylch y broses gaffael bresennol: 

“…we’re spending between £6 billion and £7 billion per year on procuring 

goods and services, infrastructure and so on, in Wales. In 2019-20, I did a 

section 20 review into procurement, and we looked at 363 Sell2Wales 

contracts…Not a single one of those tenders referenced carbon reduction as a 

requirement in terms of those tenders… We’re in the process of looking again 

at those Sell2Wales tenders. We’ve got through 41 at the moment, looking at 

construction and food procurement, and again, not a single one has a 

reference to decarbonisation. This is when we’re in the middle of a climate 

emergency.”333 

287. Awgrymodd y Comisiynydd nad oedd mecanwaith yn bodoli ar gyfer monitro’r gofyniad i 

weithio tuag at ddatgarboneiddio fel rhan o gontract economaidd Llywodraeth Cymru gyda 

chwmnïau yn y sector preifat sy’n cael arian cyhoeddus.334 

288. O ran cymorth i fusnesau addasu i newid hinsawdd, roedd y Ffederasiwn Busnesau Bach 

yn teimlo ei bod yn anodd canfod i ble y bydd cymorth yn cael ei dargedu o naratif y gyllideb, 

gan roi’r enghraifft: 

“If there is a move to air-source heat pumps, for instance, significantly in 

domestic properties, what we’d like to see is looking at the opportunity of 

deriving the skills that are needed and angling that in, particularly on 

growing the small business economies. It’s very difficult to get that narrative 

out of the budget.”335 

 
332 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 15 

333 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 16 

334 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 67 

335 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 234 
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289. Dywedodd CBI Cymru ar ben hynny nad oes llawer yn y Gyllideb Ddrafft a’r Strategaeth 

Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i helpu defnyddwyr mawr dwys o ran ynni i ddatgarboneiddio, 

gan alw am ffocws cryfach ar fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy.336 

290. Pan ofynnwyd pa ganlyniadau y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl eu cyflawni o’r 

buddsoddiad wedi’i dargedu yn yr argyfwng hinsawdd a natur, cyfeiriodd y Gweinidog at adran 

‘Cymru wyrddach’ yn naratif y gyllideb a’r dyraniadau penodol a nodir yn y Cynllun Cyllid 

Seilwaith, gydag un o swyddogion y Gweinidog yn ychwanegu eu bod wedi ceisio darparu 

safbwynt lefel uchel yn nogfen y gyllideb.337 

Y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 

291. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi “adolygiad sylfaenol ‘sylfaen sero’” o gyllidebau cyfalaf, 

gyda’r Asesiad Effaith Integredig Strategol yn esbonio: 

“Yn hytrach na chyflwyno cyllidebau llinell sylfaen o’r flwyddyn flaenorol, ac 

yna eu diwygio ar gyfer ailflaenoriaethu a phwysau ychwanegol, mae’r holl 

gyllidebau adrannol wedi’u hailosod i sero.”338 

292. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor fod yr adolygiad sylfaen sero o gyfalaf wrth 

ddatblygu’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a’r Cynllun Cyllid Seilwaith wedi helpu i 

ailffocysu eu meddyliau ar yr argyfwng hinsawdd a natur ac i ddyrannu eu hadnoddau yn unol â 

hynny.339 

293. Dywed yr Asesiad Effaith Integredig Strategol “drwy gynnal adolygiad sylfaen sero, rydym 

wedi llwyddo i weithredu ein Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 10 mlynedd newydd ar 

unwaith, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r Gyllideb Ddrafft hon”.340 Mae llawer o’r dyraniadau a 

ddisgrifiwyd yn naratif y Gyllideb Ddrafft yn cysylltu â buddsoddiadau cyfalaf a nodwyd yn y 

Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, sy’n datgan: 

“Mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yw uchelgais drosfwaol y 

strategaeth buddsoddi mewn seilwaith hon, sydd wedi cael ei dylunio’n 

benodol i gefnogi economi ddi-garbon.”341 

 
336 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 238 

337 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraffau 92 a 97 

338 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 78 

339 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 22 Rhagfyr 2021, paragraff 80 

340 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 79 

341 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Rhagfyr 2021, tudalen 19 
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294. Yna, dywed y Strategaeth: 

“Er y bydd rhai buddsoddiadau wedi’u dylunio’n uniongyrchol i leihau 

allyriadau carbon a nwyon tŷ gwydr, mae angen inni gynllunio ein holl 

fuddsoddiadau presennol mewn seilwaith a’r buddsoddiadau yn y dyfodol i 

chwarae eu rhan yn bodloni ein gofynion lleihau, a chynnig camau 

gweithredu cadarnhaol ar gyfer byd natur.”342 

295. Dywedodd y Comisiynydd fod y Strategaeth yn hynod o gadarnhaol ac wedi symud 

ymlaen yn fawr o’r un diwethaf er mwyn alinio’n glir â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Aeth ymlaen i ddweud bod y ffocws wedi newid yn newid sylweddol o ran yr holl ymagwedd.343 

296. Er ei fod yn cydnabod bod y dull ‘sylfaen sero’ o adolygu buddsoddiad mewn seilwaith yn 

gadarnhaol o ran Gweinidogion yn mesur eu portffolios yn erbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, tynnodd y New Economics Foundation sylw at rywfaint o ddryswch ynghylch gwariant 

cyfalaf newydd a gwariant cyfalaf a bennwyd ymlaen llaw: 

“…if we look at the £1.8 billion figure, that includes things like, in relation to 

the retrofit of housing, I believe it includes the major repairs dowry fund 

funding. Now, that has been in place for many years, you know; it supports 

repairs of social housing. Yes, if managed well, it can support 

decarbonisation, but it’s not new money per se. There are also other lines in 

the £1.8 billion that address things that are key priorities for the Government 

but don’t necessarily address decarbonisation.”344 

297. Ategwyd hyn gan Cyswllt Amgylchedd Cymru, a oedd yn cwestiynu a yw gwariant a nodir 

yn y gyllideb yn ail-labelu gwariant presennol, nad yw’n eu helpu i ddadansoddi’r hyn sydd wedi 

newid neu wedi cael ei ail-flaenoriaethu dros y blynyddoedd.345 

298. Dywedodd y New Economics Foundation er mwyn cyrraedd y lefel o fuddsoddiad a 

awgrymwyd, y byddai angen i unrhyw gyllid fod yn ychwanegol. Ychwanegodd na allai’r £600 

miliwn llawn y flwyddyn a awgrymwyd gan y gyllideb sefyll yn erbyn y ffigwr cyllid ychwanegol 

hwnnw. Awgrymodd y New Economics Foundation fod y ffigwr cyllid ychwanegol dipyn yn is 

mewn gwirionedd, gan fynd ymlaen i ddweud, o’r £600 miliwn y flwyddyn (£1.8 biliwn dros y tair 

blynedd nesaf), eu bod yn credu bod y ffigur yn nes at gynnydd o ryw £290 miliwn rhwng 2019-

 
342 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Rhagfyr 2021, tudalen 19 

343 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 9 a 63 

344 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 20 

345 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyswllt Amgylchedd Cymru 
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20 a heddiw o ran yr hyn y gellir ei alw’n wariant datgarboneiddio newydd ac ychwanegol 

mewn gwirionedd.346 

299. Mae’r Strategaeth yn nodi’r ffactorau sy’n ymwneud ag argyfyngau hinsawdd a natur y 

mae’n rhaid eu hystyried wrth ddatblygu cynigion: 

▪ Wrth ddatblygu pob cynnig seilwaith, rhaid i ymateb Llywodraeth Cymru ymgorffori 

ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur. 

▪ Wrth ddatblygu prosiectau a rhaglenni buddsoddi o dan y strategaeth hon, rhaid i 

swyddogion polisi gynnal dadansoddiad cadarn o effaith gyfannol y rhaglenni 

arfaethedig ar allyriadau carbon.347  

300. Pan ofynnwyd iddi pwy sy’n gyfrifol am benderfynu pa brosiectau cyfalaf sy’n mynd 

rhagddynt, cadarnhaodd y Gweinidog mai hi sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol am y Strategaeth a’i 

bod yn sicrhau bod cyllid ar gael i bob maes buddsoddi. Aeth ymlaen fel a ganlyn: 

“…it’s the responsibility then for Cabinet colleagues to ensure that when they 

are deploying their own departmental envelopes to fund the specific projects 

within those investment areas that they can satisfy themselves that the 

project will deliver on the key objectives of the investment area, and therefore 

the strategic outcomes of the strategy.”348 

301. O ran mesur effaith y Cynllun Cyllid Seilwaith a’r Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 

Cymru, mae Cynllun Gwella’r Gyllideb yn cynnwys y camau gweithredu canlynol ar gyfer 2022: 

“Datblygu dull gwerthuso a monitro i asesu i ba raddau y mae’r 

buddsoddiadau a nodir yn y Cynllun Cyllid Seilwaith yn cyflawni yn erbyn y 

canlyniadau yn y Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, ac edrych ar 

sut byddai modd manteisio i’r eithaf ar beirianwaith a phrosesau mewnol 

Llywodraeth Cymru i gyflawni cymaint â phosibl yn erbyn canlyniadau.”349  

 
346 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 21 a 22 

347 Llywodraeth Cymru, Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Rhagfyr 2021, tudalen 20 

348 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 129 

349 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gwella’r Gyllideb, Rhagfyr 2021, tudalen 10 
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Effaith carbon y Gyllideb 

302. Yn dilyn gwaith craffu ar y Gyllideb Ddrafft y llynedd, nododd y Pwyllgor Cyllid blaenorol 

bryderon nad oedd Llywodraeth Cymru wedi mynd yn ddigon pell o ran cynnwys newid 

hinsawdd yn y gyllideb: 

“Er bod y Pwyllgor yn croesawu’r buddsoddiad cynyddol a’r enghreifftiau o 

ddyraniadau cyllid a amlinellwyd gan y Gweinidog, nid yw’n glir sut mae’r 

agenda newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio yn cael ei brif ffrydio yn y 

broses gyllidebol. Er mwyn cyflawni ei huchelgeisiau, mae angen newid mwy 

systematig a thrawsnewidiol.”350 

303. Dyma’r Gyllideb Ddrafft gyntaf ers sefydlu portffolios newydd yn dilyn etholiadau 2021, 

gan greu Adran Newid Hinsawdd a MEG Newid Hinsawdd newydd. Tra’n croesawu’r adran 

newydd, nododd Cyswllt Amgylchedd Cymru bryderon bod y MEG sy’n llawer mwy ei faint yn ei 

gwneud yn anos deall dyraniadau.351 

304. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Cymru Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021-25)’ ym mis 

Hydref 2021, gan nodi sut y bydd Cymru yn cyrraedd ei hail gyllideb garbon, targed lleihau 

allyriadau 2030 a sero net erbyn 2050.352 Ar y pryd, croesawodd y Comisiynydd y cyhoeddiad 

ond mynegodd siom ynghylch y dull o asesu carbon, gan nodi: 

“…mae diffyg eglurder siomedig yn cael ei ddarparu ar y dull y mae’r 

llywodraeth yn ei gymryd i asesu effaith penderfyniadau cyllidebol carbon a 

dim ymrwymiad i fabwysiadu ‘prawf sero net’ fel argymhellir gan Bwyllgor y 

DU ar Newid Hinsawdd.”353 

305. Yn y gorffennol, mae’r Pwyllgor354 a’r Comisiynydd355 wedi galw am ddealltwriaeth 

ddyfnach o effaith carbon y gyllideb. Cymerwyd rhai camau tuag at hyn, gyda dadansoddiad o 

effaith carbon gwariant wedi’i gynnwys ochr yn ochr â chyllideb 2021-22.356 Fodd bynnag, mae’r 

 
350 Y Pwyllgor Cyllid (Y Bumed Senedd), Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22, tudalen 78-

79 

351 Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cyswllt Amgylchedd Cymru 

352 Llywodraeth Cymru, Cymru Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021-25), 28 Hydref 2021 

353 Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Ymateb i’r ymgynghoriad: NZ05: Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

354 Y Pwyllgor Cyllid (Y Bumed Senedd), Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22, tudalennau 

67-68 

355 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Cymru, Briff i Aelodau’r Cynulliad, Rhagfyr 2019, tudalen 3 

356 Llywodraeth Cymru, Adroddiad y Prif Economegydd, Rhagfyr 2020, tudalen 33 
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s119693/NZ05%20Comisiynydd%20Cenedlaethaur%20Dyfodol%20Cymru.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld12991/cr-ld12991%20-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld12991/cr-ld12991%20-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s96846/Written%20evidence%20from%20the%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-12/2020-adroddiad-y-prif-economegydd.pdf
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Comisiynydd yn awgrymu bod defnyddioldeb y gwaith hwn yn “gyfyngedig”357 ac argymhellodd 

y Pwyllgor blaenorol y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu asesiad cynhwysfawr o’i 

phenderfyniadau gwariant yn hyn o beth358. Cyhoeddwyd dadansoddiad wedi’i ddiweddaru o 

gyllideb 2021-22 ochr yn ochr â Chyllideb Derfynol 2021-22.359  

306. Fodd bynnag, mae gwaith wedi’i wneud ochr yn ochr â’r cynllun Sero Net i ystyried y 

cyfraniad cymharol at ddatgarboneiddio polisïau a gynigir gan adran Drafnidiaeth Llywodraeth 

Cymru. Mae’r cynllun Sero Net yn trafod asesiad o effaith carbon gwahanol fathau o wariant, 

gan awgrymu bod hyn yn “gymhleth mewn llawer o achosion”. Mae’n mynd ymlaen i ddweud y 

canlynol: 

“Dros gyfnod Cyllideb Garbon 2, gan weithio gyda Chanolfan Polisi 

Cyhoeddus Cymru, rydym yn bwriadu gwella ein dealltwriaeth o sut i gyfrif 

effaith carbon penderfyniadau a sut mae penderfyniadau lluosog yn 

rhyngweithio yn effeithiol er mwyn cael effaith ar ein targedau cyffredinol. 

Bydd hyn yn helpu i wella ymwybyddiaeth ym mhob sector a rhan o 

gymdeithas er mwyn i bawb allu gwneud gwell penderfyniadau.”360 

307. Mae’r Comisiynydd yn rhybuddio, heb asesiad manwl o effaith carbon mwyafrif y polisïau 

yn y cynllun Sero Net “[nad] yw’n bosibl asesu’n llawn a yw’r cynllun yn wir o gwmpas 

digonol”.361  

308. O ran asesu effaith carbon y Gyllideb Ddrafft, nododd y Gweinidog fod y Cynllun Cyllid 

Seilwaith yn nodi rhai o’r effeithiau carbon yn yr adrannau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 

a thrafnidiaeth gyhoeddus, gan ychwanegu ei bod hi’n credu bod hynny’n mynd â nhw gam 

ymlaen ar y daith o ddangos effaith carbon eu dewisiadau.362 

309. Mae Cynllun Gwella’r Gyllideb yn cynnwys rhywfaint o weithgarwch mewn perthynas ag 

arfarnu penderfyniadau ariannol, gan gynnwys: 

 
357 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

358 Y Pwyllgor Cyllid (Y Bumed Senedd), Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22, 

Argymhelliad 27 

359 Llywodraeth Cymru, Tuag at Asesiad Nwyon Tŷ Gwydr o Gyllideb Llywodraeth Cymru: Canlyniadau Enghreifftiol 

ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2021-22, Mawrth 2021 

360 Llywodraeth Cymru, Cymru Sero Net Cyllideb Garbon 2 (2021-25), tudalennau 33, 81 a 208 

361 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

362 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraffau 107-108 

https://business.senedd.wales/documents/s120231/WGDB_22-23%2028%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
https://senedd.cymru/media/kvyfvgn2/cr-ld14093-w.pdf
https://senedd.cymru/media/kvyfvgn2/cr-ld14093-w.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/tuag-at-asesiad-nwyon-ty-gwydr-o-gyllideb-llywodraeth-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/tuag-at-asesiad-nwyon-ty-gwydr-o-gyllideb-llywodraeth-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-10/cymru-sero-net-cyllideb-garbon-2-2021-25.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120231/WGDB_22-23%2028%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
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“Gwella’r dull gweithredu neu hyrwyddo’r dull gweithredu presennol i arfarnu 

penderfyniadau ariannol i osgoi’r risg y byddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi 

seilwaith sy’n cynyddu allyriadau, heb ddeall yn glir sut byddai’r effaith yn 

cael ei lliniaru, a sut byddai’r mesurau lliniaru’n cael eu cyllido. Parhau i 

archwilio’r egwyddor o gysoni cyllidebau ariannol a charbon, ochr yn ochr â’r 

sylfaen dystiolaeth sy’n datblygu.”363 

Natur a’r amgylchedd 

310. Yn dilyn datgan argyfwng hinsawdd364, pleidleisiodd y Senedd hefyd dros ddatgan 

‘argyfwng natur’, ym mis Mehefin 2021365. Adlewyrchir hyn yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth 

Cymru, sy’n cynnwys yr ymrwymiad i “ymgorffori ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd a natur ym 

mhopeth a wnawn”.366  

311. Er bod y Comisiynydd wedi croesawu’r datganiad, aeth ymlaen i ddweud bod y 

“gweithredoedd a’r camau sy’n cael eu cymryd mewn ymateb yn llai eglur”, gan gyfeirio at gyllid 

mewn cyllidebau diweddar yn “ddisymud”.367  

312. Mae RSPB Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad yw cyflawni amcanion 

Llywodraeth Cymru yn gyfyngedig i osgoi neu liniaru niwed i fioamrywiaeth yn eu 

blaenoriaethau adrannol, ond ei bod hefyd yn blaenoriaethu sut y gall gwariant gyfrannu at y 

gwaith o adfer ac adennill byd natur.368  

313. Mae’r Cynllun Cyllid Seilwaith yn nodi buddsoddiad o £154 miliwn yn y byd natur a’r 

amgylchedd dros y tair blynedd nesaf (£41 miliwn yn 2022-23).369 Mae yna hefyd fuddsoddiad 

pellach o £142 miliwn dros y tair blynedd nesaf ar gyfer llifogydd a dŵr (£44 miliwn yn 2022-

23).370 

314. Wrth ymateb i gyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, pwysleisiodd Cyswllt Amgylchedd Cymru: 

 
363 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gwella’r Gyllideb, Rhagfyr 2021 

364 Llywodraeth Cymru, Datganiad i’r Wasg: Llywodraeth Cymru’n datgan ei bod yn argyfwng ar yr hinsawdd, 29 

Ebrill 2019 

365 Y Cyfarfod Llawn, Cofnod y Trafodion, 30 Mehefin 2021, paragraff 412 

366 Llywodraeth Cymru, Rhaglen Lywodraethu 2021-2026  

367 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

368 Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: RSPB Cymru 

369 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 40 

370 Llywodraeth Cymru, Cynllun Cyllid Seilwaith 2021, Rhagfyr 2021, tudalen 74 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-cynllun-gwellar-gyllideb.pdf
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-datgan-ei-bod-yn-argyfwng-ar-yr-hinsawdd
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymrun-datgan-ei-bod-yn-argyfwng-ar-yr-hinsawdd
https://cofnod.cynulliad.cymru/Plenary/12320
https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html
https://business.senedd.wales/documents/s120231/WGDB_22-23%2028%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120237/WGDB_22-23%2034%20RSPB%20Cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021-1.pdf#page=40
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/y-cynllun-cyllid-seilwaith-2021-1.pdf#page=74
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“Whilst we consider the climate and nature crisis as one – both sides of which 

should be given equal political priority and importance – tackling them does 

often require different mechanisms. Some actions can help both reduce 

carbon and restore nature, but to declare that there is £1.8bn set for “Wales’ 

response to the climate and nature emergency”, when in reality, much of that 

appears to be to help reduce carbon and will not have any knock on effects to 

benefit nature. This isn’t to criticise carbon reducing areas of spend; this is 

very welcome and necessary, but it would be disingenuous and misleading to 

describe this much being put towards nature.”371 

315. Pan ofynnwyd iddi am ei barn ar ddyraniadau cyllid cyfalaf i fynd i’r afael â’r argyfwng 

natur, pwysleisiodd y Comisiynydd fod y rhan fwyaf o’r £1.8 biliwn yn cael ei gyfeirio at 

ddatgarboneiddio mwy pur, yn hytrach na gwariant sy’n ymwneud â natur a bioamrywiaeth, 

gan ychwanegu: 

“We have found it quite challenging to understand the exact spend in relation 

to direct benefit to nature…We’ve been calling for a number of years now for 

a really forensic analysis across budget lines back to decarbonisation, and we 

probably need that same thing in terms of spend on nature, if we’re genuine 

about the actions that need to be taken in terms of the nature emergency as 

well as the climate emergency.”372 

Hyfforddiant a sgiliau  

316. Mae’r Comisiynydd yn tynnu sylw at sgiliau ac ailhyfforddi fel elfen hollbwysig o 

ddatgarboneiddio ac wrth gefnogi’r economi i addasu i’r newidiadau yn sgil y pandemig a 

Brexit, gan awgrymu y gellid creu 60,000 o swyddi gyda buddsoddiad mewn seilwaith.373 Fodd 

bynnag, mae’r Comisiynydd yn teimlo bod buddsoddiad mewn sgiliau wedi bod yn annigonol, 

gan nodi bod “angen piblinell sgiliau ynghyd â buddsoddiad ar frys ar gyfer datblygu sgiliau 

mewn prosiectau seilwaith allweddol mewn diwydiannau gwyrdd ac adfer natur”.374  

317. Mae’r Comisiynydd yn pryderu bod economi Cymru wedi bod yn symud oddi wrth y 

‘diwydiannau gwyrdd’, gan amlinellu niferoedd isel o brentisiaethau a hyfforddiant mewn 

 
371 Y Pwyllgor Cyllid, Tystiolaeth ysgrifenedig: Cyswllt Amgylchedd Cymru 

372 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 33-34 

373 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sgiliau drwy Argyfwng: Uwchsgilio ac (Ail)Hyfforddi ar gyfer 

Adferiad Gwyrdd yng Nghymru 

374 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

https://business.senedd.wales/documents/s121502/Written%20evidence%20from%20Wales%20Environment%20Link%20-%20January%202022.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/sgiliau-drwy-argyfwng-uwchsgilio-ac-ailhyfforddi-ar-gyfer-adferiad-gwyrdd-yng-nghymru/
https://business.senedd.wales/documents/s120231/WGDB_22-23%2028%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
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sectorau allweddol o gymharu â thwf swyddi posibl.375 Cyn cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, 

dywedodd y Comisiynydd: 

“Mae’r buddsoddiadau a gyhoeddwyd hyd yma yn annhebygol o fod yn 

ddigonol i ddarparu’r ailhyfforddi a’r uwchsgilio sy’n ofynnol neu i wneud 

iawn am y dirywiad dramatig mewn cyfranogiad mewn addysg bellach, 

addysg uwch i oedolion a rhan-amser, a dysgu seiliedig ar waith a welwyd 

dros y degawd diwethaf.”376 

318. Canfu ymchwil gan y Comisiynydd hefyd fod menywod a phobl o ethnigrwydd nad ydynt 

yn wyn yn cael eu tangynrychioli mewn diwydiannau gwyrdd, gyda swyddi gwyrdd traddodiadol 

yn cael eu gwneud yn bennaf gan ddynion gwyn ar hyn o bryd. Heb bolisïau blaengar, mae’r 

Comisiynydd yn rhybuddio bod Llywodraeth Cymru y gallai’r adferiad gwyrdd fod yn “ffug”.377  

319. Wrth ymhelaethu ar ddatblygu economi carbon isel, tynnodd y Comisiynydd sylw at y 

ffaith bod 3,000 o brentisiaethau y llynedd (47 y cant) yn y gwasanaethau cyhoeddus a gofal 

iechyd, o gymharu â 50-100 mewn coedwigaeth ac amaethyddiaeth a 50-120 mewn meysydd 

fel ailgoedwigo ac amddiffynfeydd rhag llifogydd. Dywedodd y Comisiynydd wrth y Pwyllgor fod 

angen i’r system sgiliau gyfan symud er mwyn cynhyrchu’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r 

dyheadau polisi sy’n cael eu hariannu, a bod angen i Lywodraeth Cymru ddangos gwir 

arweinyddiaeth yn y maes hwn ac ymyriadau wedi’u targedu ar gyfer y bobl sydd bellaf oddi 

wrth y sgiliau hynny, fel menywod, pobl ddu, Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl.378 

320. Mae Gweinidog yr Economi wedi amlinellu gwaith y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud 

yn flaenorol i ddeall anghenion cyflogwyr o ran sgiliau sero-net a pha gymorth y gall ei gynnig i 

weithwyr.379 Bwriedir cyhoeddi strategaeth cyflogadwyedd a sgiliau yn gynnar yn 2022, a fydd yn 

“sicrhau bod ein system yn addas i’r diben wrth fodloni’r sgiliau sydd eu hangen ar sero-net yn y 

dyfodol”.380  

 
375 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sgiliau & (Ail)Hyfforddi ar gyfer Adferiad Llewyrchus, Gwyrdd a 

Chyfartal 

376 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

377 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Datganiad i’r wasg: Bylchau sgiliau cydraddoldeb mewn swyddi 

gwyrdd, yn ôl dadansoddiad newydd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, TUC Cymru a NEF 

378 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraffau 40, 41 a 44 

379 Y Cyfarfod Llawn, Cofnod y Trafodion, 2 Tachwedd 2021, Datganiad gan Weinidog yr Economi: Economi 

wyrddach 

380 Y Cyfarfod Llawn, Cofnod y Trafodion, 2 Tachwedd 2021, paragraff 260 

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/05/HL-FINAL-CYM-Green-Skills-6-pager-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2021/05/HL-FINAL-CYM-Green-Skills-6-pager-1.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120231/WGDB_22-23%2028%20Future%20Generations%20Commissioner%20for%20Wales.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/bylchau-sgiliau-cydraddoldeb-mewn-swyddi-gwyrdd-yn-ol-dadansoddiad-newydd-gan-gomisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-tuc-cymru-a-nef/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/bylchau-sgiliau-cydraddoldeb-mewn-swyddi-gwyrdd-yn-ol-dadansoddiad-newydd-gan-gomisiynydd-cenedlaethaur-dyfodol-tuc-cymru-a-nef/
https://cofnod.cynulliad.cymru/Plenary/12491#A67929
https://cofnod.cynulliad.cymru/Plenary/12491#A67929
https://cofnod.cynulliad.cymru/Plenary/12491#A67929
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Barn y Pwyllgor 

321. Gyda’r agenda hinsawdd ac amgylcheddol yn codi momentwm yn dilyn uwchgynhadledd 

dyngedfennol COP26, mae’r Pwyllgor yn croesawu ymdrechion Llywodraeth Cymru i dargedu 

buddsoddiad at argyfyngau hinsawdd a natur. Mae hyn yn dangos newid mewn blaenoriaethau 

o gymharu â blynyddoedd blaenorol, gyda Llywodraeth Cymru yn ceisio ymgorffori ei 

huchelgeisiau ynghylch newid hinsawdd yn y gyllideb, cynlluniau seilwaith tymor canolig a 

phrosiectau drwy Lywodraeth Cymru. 

322. Mae’r adolygiad sylfaen sero o gyfalaf wrth lunio cynlluniau seilwaith, gan ganolbwyntio ar 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn greiddiol iddo, hefyd yn ddatblygiad cadarnhaol. 

Mae’r dull hwn yn gyfle i Lywodraeth Cymru roi newid sylweddol ar waith yn ei dull o ymdrin ag 

argyfyngau hinsawdd a natur. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn pryderu bod lefel y cyllid 

newydd ac ychwanegol a nodir yn y Gyllideb Ddrafft yn llai na’r hyn y gallai fod ei angen. 

Clywodd y Pwyllgor fod y cyllid o £1.8 biliwn a nodwyd i gefnogi ymateb Llywodraeth Cymru i’r 

argyfyngau hinsawdd a natur yn cynnwys llinellau cyllido a oedd yn bodoli yng nghyllidebau 

blaenorol Llywodraeth Cymru. Awgrymodd rhanddeiliaid hefyd ei bod yn heriol dod i gasgliad 

p’un a yw buddsoddiadau yn newydd neu wedi’u pennu ymlaen llaw ac yn anodd canfod cyllid 

sydd o fudd uniongyrchol i natur a bioamrywiaeth. 

323. Er bod y Pwyllgor yn credu bod Llywodraeth Cymru, drwy’r Gyllideb Ddrafft, Strategaeth 

Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a’r Cynllun Cyllid Seilwaith, wedi gwneud cynnydd yn y ffordd y 

mae’n cysylltu ei strategaeth hinsawdd a’i buddsoddiadau, mae rhai bylchau yn parhau. 

Clywodd y Pwyllgor nad oes gan y Gyllideb Ddrafft asesiad clir o wariant yn ôl i Sero Net Cymru, 

gan gynnwys pa rai o’r ymrwymiadau hynny sy’n cael eu hariannu fel rhan o’r gyllideb hon, pa 

rai nad ydynt yn cael eu hariannu, neu pa rai sydd ond yn cael eu hariannu’n rhannol. Mae 

angen i Lywodraeth Cymru ddangos yn benodol lle mae’n cyflawni ei hymrwymiadau a faint o 

gyllid y mae angen iddi ei roi i’r ymrwymiadau hynny er mwyn cyflawni’r canlyniadau gofynnol. 

324. Mae’r Pwyllgor yn nodi asesiad y Comisiynydd bod bwlch sylweddol yn parhau rhwng y 

cyllid y nododd Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU ei fod yn ofynnol er mwyn mynd i’r afael â 

newid hinsawdd a’r cyllid sy’n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, er gwaethaf y 

cynnydd mewn buddsoddiad yn 2022-23. Mae’n amlwg y bydd y buddsoddiad sydd ei angen i 

fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur yn sylweddol ac y bydd angen i’r sectorau 

cyhoeddus a phreifat gydweithio’n agos. Ailadroddwn alwad y Comisiynydd am fwy o 

gydweithio yn hyn o beth a’r angen i archwilio sut y gellid cyflawni hyn. 

325. Er ei fod yn cydnabod y ffocws ar gyflawni dyheadau sero net, mae’r Pwyllgor yn credu 

bod angen i’r cynlluniau cyllideb a seilwaith ddangos yn glir yr effeithiau ar yr holl amcanion 
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polisi. Mae’r Pwyllgor yn teimlo bod y Cynllun Cyllid Seilwaith yn benodol yn gwneud cynnydd 

da o ran nodi lle mae buddsoddiadau Llywodraeth Cymru yn targedu amcanion Llywodraeth 

Cymru. Fodd bynnag, bydd deall canlyniadau gwirioneddol y gwariant hwnnw ar draws y 

blaenoriaethau hynny yn allweddol i hyn. Mae gan Lywodraeth Cymru adnoddau cyfyngedig a 

bydd angen iddi flaenoriaethu sut mae’n gwario ei chyllid. Mae sicrhau bod canlyniadau’r 

penderfyniadau anodd hynny wedi sicrhau’r budd mwyaf posibl ar draws cymaint o amcanion 

posibl yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gyllideb yn rhoi gwerth am arian. 

326. Er bod y Pwyllgor yn teimlo bod y Gyllideb Ddrafft yn cael ei chyflwyno mewn ffordd sy’n 

dangos y blaenoriaethau a’r amcanion y mae Llywodraeth Cymru yn anelu at eu cyflawni, mae’n 

pryderu ynghylch canlyniad dadansoddiad caffael cyhoeddus y Comisiynydd, a oedd yn nodi 

bod angen newid diwylliannol o fewn Llywodraeth Cymru os yw am gyflawni ei huchelgeisiau o 

greu Cymru wyrddach. Mae hyn yn cynnwys ymgorffori’r argyfyngau hinsawdd a natur ar draws 

prosesau caffael y sector cyhoeddus a sicrhau bod ei naratif cyllidebol yn cael ei ategu gan 

gamau gweithredu a chyflawni polisïau. 

327. Mae’r Pwyllgor yn siomedig nad yw’r Gyllideb Ddrafft yn mynd ymhellach i asesu effaith 

carbon yn sgil penderfyniadau gwariant Llywodraeth Cymru. Os yw’r argyfyngau hinsawdd a 

natur wir yn sail y mae Llywodraeth Cymru yn ei defnyddio i wneud ei buddsoddiadau, rhaid 

iddi gael syniad clir o’r hyn y bydd yn ei gyflawni drwy ei gwariant. Fodd bynnag, nodwn fod y 

Cynllun Cyllid Seilwaith yn cynnwys rhai effeithiau carbon mewn perthynas ag iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol a thrafnidiaeth gyhoeddus a’r gweithgareddau a nodir yng 

Nghynllun Gwella’r Gyllideb i gyflymu’r dadansoddiad pwysig hwn. Mae angen cyflawni hyn fel 

mater o flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a dylid cyflymi’r gwaith yng Nghynllun Gwella’r 

Gyllideb. 

328. Mae’r Pwyllgor yn nodi strategaeth cyflogadwyedd a sgiliau Gweinidog yr Economi sydd 

ar ddod ac o blaid galwadau’r Comisiynydd am fwy o bwyslais ar ddatblygu gweithlu sydd â’r 

sgiliau cywir i gefnogi economi werdd, gan gynnwys targedu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth 

ddigonol. 

Argymhelliad 31. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 

dadansoddiad o ble mae’r adolygiad sylfaen sero wedi arwain at fuddsoddiad cyfalaf newydd yn 

y Gyllideb Derfynol, gan dynnu sylw at wariant a oedd yn bodoli eisoes sydd ar wahân ochr yn 

ochr â’r cyllid newydd hwnnw.  

Argymhelliad 32. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi eglurder 

ynghylch pa ymrwymiadau Sero Net Cymru penodol sydd wedi’u hariannu yn y gyllideb 
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Derfynol a hefyd yn cadarnhau pa ymrwymiadau nad ydynt yn cael eu hariannu a’r rhai sy’n cael 

eu hariannu’n rhannol. 

Argymhelliad 33. O ystyried y cyfyngiadau ar adnoddau cyhoeddus, mae’r Pwyllgor yn 

annog Llywodraeth Cymru i archwilio ffyrdd y gall ddenu cyllid y sector preifat i fynd i’r afael â 

heriau ariannu newid hinsawdd. 

Argymhelliad 34. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r newid ym mhroses blaenoriaethu cyfalaf 

Llywodraeth Cymru a’i ffocws ar newid hinsawdd, ond mae’n galw ar y Gweinidog i egluro sut y 

bydd canlyniadau ar draws meysydd blaenoriaeth yn cael eu monitro a’u gwerthuso.  

Argymhelliad 35. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu’r ffyrdd 

ymarferol y mae’r strategaethau a’r amcanion a amlinellir yn y Gyllideb Ddrafft (a’r 

ddogfennaeth ategol) yn cael eu gweithredu i gydnabod yr argyfyngau hinsawdd a natur.  

Argymhelliad 36. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu ei pholisi 

a’i fframweithiau caffael cyhoeddus ac yn monitro contractau i sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag 

amcanion llesiant ac yn cefnogi uchelgeisiau sero net.  

Argymhelliad 37. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth i 

ddangos sut mae ei chyllidebau carbon a chyllid yn cyd-fynd â chyllidebau’r dyfodol. Rhaid i’r 

Gyllideb Ddrafft y flwyddyn nesaf fynd ymhellach i ddangos effaith carbon y gyllideb.  
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8. Mynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb 

“Mae cymaint o alw am dai cymdeithasol gan na all pobl fforddio rhent preifat ar y cyfan.”381 

Person Ifanc sy’n gadael gofal 

“Byddai’n werthfawr cael cynllun peilot Incwm Sylfaenol Cyffredinol sy’n cynnwys amrywiaeth 

eang iawn o bobl.”382 

Gweithiwr Proffesiynol yn y Celfyddydau a Diwylliant 

329. Yn ogystal ag effaith ymadawiad y DU â’r UE, a’r angen i ymateb i’r argyfwng hinsawdd a 

natur a newidiadau, mae Llywodraeth Cymru yn nodi bod ei Chyllideb Ddrafft hefyd wedi’i llunio 

yng nghyd-destun y pandemig parhaus sydd wedi “dangos anghydraddoldebau cynyddol yn 

ein cymdeithas”.383  

330. Nododd Sefydliad Bevan gyfres o faterion wrth i Gymru ddod allan o’r pandemig, gan 

gynnwys: 

▪ Y galw am wasanaethau gofal iechyd a chymorth lles (corfforol a meddyliol) ar ei 

uchaf erioed; 

▪ Ffigurau cyflogaeth sy’n is na lefelau cyn y pandemig mewn ardaloedd mawr o 

Gymru, gyda ffigurau hawlwyr yn uwch na’r rhai ym mis Chwefror 2020, yn union cyn 

y pandemig; a 

▪ Budd-daliadau nawdd cymdeithasol wedi’u rhewi neu eu lleihau, tra bod costau byw, 

gan gynnwys rhenti, yn codi’n sydyn.384 

331. Nododd Sefydliad Bevan hefyd fod yr amgylchiadau hyn, ynghyd â gwaddol y 

cyfyngiadau symud, yn rhoi pwysau ychwanegol sylweddol ar aelwydydd, ac yn ei adroddiad a 

gyhoeddwyd yn ddiweddar, ‘A snapshot of poverty in Winter 2021’, amcangyfrifodd y canlynol: 

 
381 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 38 

382 Senedd Cymru, Adroddiad Ymgysylltu â Dinasyddion, Rhagfyr 2021, tudalen 39 

383 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 71 

384 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Sefydliad Bevan 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s120777/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%20-%20Adroddiad%20Ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Rhagfyr%202021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=71
https://business.senedd.wales/documents/s120272/WGDB_22-23%2038%20Bevan%20Foundation.pdf
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▪ Nid oes gan 39 y cant o aelwydydd Cymru ddigon o arian i brynu unrhyw beth y tu 

hwnt i eitemau pob dydd, sydd i fyny o 33 y cant ym mis Mai 2021; 

▪ Mae mwy na thri o bob deg o aelwydydd ag incwm net o lai na £40,000 wedi gweld 

gostyngiad yn eu hincwm ers mis Mai 2021, gydag un o bob pump o aelwydydd ag 

incwm net dros £40,000 yn nodi cynnydd; 

▪ Mae dros hanner yr aelwydydd wedi gweld eu costau bwyd yn cynyddu, gyda thros 

chwech o bob deg yn nodi costau cyfleustodau uwch; 

▪ Mae dros un o bob pump o deuluoedd â phlant wedi gorfod torri’n ôl ar eitemau 

plant, gan gynnwys llyfrau, teganau, cewynnau a dillad. Mae un o bob deg teulu 

gyda dau o blant wedi gorfod gwario llai ar fwyd; 

▪ Mae mwy nag un o bob ugain o aelwydydd yn pryderu am golli eu cartref yn ystod y 

tri mis nesaf, tra bod 6 y cant eisoes wedi cael gwybod y byddant yn colli eu 

cartref.385  

332. Mae adroddiad y Prif Economegydd ar gyfer 2021 yn nodi: 

“Nid yw lefelau tlodi yng Nghymru yn dangos llawer o duedd dros y 

blynyddoedd diwethaf, ac er bod y lefelau ychydig yn uwch nag ar gyfer y DU 

drwyddi draw, yn enwedig ymysg oedolion oed gweithio, maent yn is nag y 

maent mewn rhai rhanbarthau yn Lloegr.”3

386 

333. Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i ddweud y gallai pwysau ar incwm, cynnydd mewn 

costau ynni a chostau byw uwch arwain at “effeithio ar Gymru’n enwedig”, oherwydd lefelau 

incwm is ac achosion uwch o dlodi, o’i chymharu â gweddill y DU.387 

334. Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig, dywedodd Chwarae Teg fod y pandemig wedi dangos yn 

glir yr angen am strategaeth gynhwysfawr i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru, gan gwestiynu’r 

diffyg ymrwymiadau clir yn y Rhaglen Lywodraethu.388  

335. Mae Sefydliad Bevan yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio ei chyllideb ar gyfer 

2022-23 i osod y sylfaen a fydd yn lleihau tlodi yn y tymor hwy ac i fynd i’r afael â’r ffactorau 

 
385 Sefydliad Bevan, A snapshot of poverty in Winter 2021 

386 Llywodraeth Cymru, Adroddiad y Prif Economegydd, Rhagfyr 2021 

387 Llywodraeth Cymru, Adroddiad y Prif Economegydd, Rhagfyr 2021 

388 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Chwarae Teg 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2021-adroddiad-y-prif-economegydd.pdf
https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2021/12/A-snapshot-of-poverty-in-winter-2021-.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2021-adroddiad-y-prif-economegydd.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2021-adroddiad-y-prif-economegydd.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120272/WGDB_22-23%2038%20Bevan%20Foundation.pdf
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sylfaenol sy’n achosi tlodi ac anghydraddoldeb.389 Roedd Sefydliad Bevan yn gadarnhaol ar y 

cyfan ynglŷn â’r Gyllideb Ddrafft a dywedodd wrth y Pwyllgor fod y Gyllideb Ddrafft wedi 

cymryd camau sylweddol tuag at osod y sylfaen ar gyfer datrys tlodi.390 

Dileu anghydraddoldeb a thlodi 

336. Yn ei Chyllideb Ddrafft mae Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at £12 miliwn o gyllid wedi’i 

dargedu i “helpu i gyflawni ein blaenoriaethau o fynd i’r afael â thlodi ac anghydraddoldeb”.391 

Mae hefyd yn cynnwys £10 miliwn o fuddsoddiad “radical” mewn Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol 

hyd at 2024-25, gan ganolbwyntio i ddechrau ar gynnwys “carfan o bobl ifanc â phrofiad gofal 

o bob cwr o Gymru”. Nod y peilot yw “i brofi manteision mynd i’r afael â thlodi a diweithdra, a 

gwella iechyd a lles ariannol”.392 

337. Mae’r Comisiynydd eisoes wedi datgan y byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yng 

Nghymru yn “torri tlodi yn ei hanner”,393 yn seiliedig ar astudiaeth ddichonoldeb394 gan y felin 

drafod Autonomy. Nododd adroddiad diweddar gan Bwyllgor Deisebau Senedd Cymru y 

byddai cynllun peilot yn seiliedig ar grŵp mwy o faint yn rhoi “canlyniadau mwy cadarn”.395 

338. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cyfeirio at ddyraniad cyllid o £16.5 miliwn “mewn ystod o 

ymyriadau wedi’u targedu hyd 2024-25 i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb”. Bydd y 

buddsoddiad hwn yn cynnwys ariannu camau gweithredu o fewn y Cynllun Gweithredu 

Cydraddoldeb Hiliol, y Tasglu Hawliau Anabledd, y Cynllun Gweithredu LHDTC+ ac ymyriadau i 

“sefydlu urddas mislif ymhellach”.396 

339. Mae hefyd yn dyrannu £3 miliwn ar gyfer yr Arolwg o Adnoddau Teulu397, gyda’r nod o 

“helpu i ddeall incwm ac amgylchiadau byw aelwydydd ledled Cymru yn well er mwyn mynd i’r 

afael yn well ag anghydraddoldeb a thlodi”.398  

 
389 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Sefydliad Bevan 

390 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 81 

391 Llywodraeth Cymru Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 5 

392 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 35 

393 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Astudiaeth Incwm Sylfaenol Cyffredinol 

394 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Dyfodol Teilwng i Gymru: incwm sylfaenol i bawb 

395 Y Pwyllgor Deisebau, Cynllun Peilot UBI i Gymru 

396 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 34 

397 Llywodraeth y DU, Arolwg o Adnoddau Teulu 

398 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 35 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=34
https://business.senedd.wales/documents/s120272/WGDB_22-23%2038%20Bevan%20Foundation.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=5
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=35
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/adroddiad-newydd-yn-datgelu-byddai-incwm-sylfaenol-cyffredinol-yng-nghymru-yn-torri-tlodi-yn-ei-hanner/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-teilwng-i-gymru-incwm-sylfaenol-i-bawb/
https://senedd.cymru/media/afhp4jc0/cr-ld14849-w.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=34
https://www.gov.uk/government/collections/family-resources-survey--2
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=35
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340. Mae adroddiad y Comisiynydd ‘Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol’ yn amlygu 

mai’r “rhai oedd eisoes yn byw gydag iechyd gwael, mewn tlodi neu mewn cymunedau ymylol 

sydd wedi cael eu taro waethaf [gan y pandemig]”, gan waethygu anghydraddoldebau. Er 

mwyn mynd i’r afael â hyn, mae’r adroddiad yn awgrymu chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo 

cydraddoldeb wrth ddatblygu polisïau ar draws pob maes; a chreu cyfleoedd i eiriolwyr 

cydraddoldebau a llunwyr polisïau feddwl a chynllunio ar gyfer y tymor hir mewn partneriaeth, 

fel rhan o brosesau datblygu polisïau.399 

341.  Dywedodd y Comisiynydd wrth y Pwyllgor ei bod yn anodd penderfynu a oedd y Gyllideb 

Ddrafft wedi mynd i’r afael â’i phryderon mewn perthynas ag anghydraddoldebau economaidd-

gymdeithasol. Nododd y Comisiynydd y dyraniad cyllid ychwanegol i fynd i’r afael â’r bwlch 

sgiliau a chroesawodd y buddsoddiad mewn gwella effeithlonrwydd ynni tai cymdeithasol fel 

ffordd o fynd i’r afael â thlodi tanwydd, ond soniodd hefyd am y diffyg manylder yn nogfennau’r 

Gyllideb Ddrafft o ran croestoriadedd.400 

Cyflogadwyedd a sgiliau 

342. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn nodi: 

“...sgiliau a chymwysterau yw’r dylanwad unigol mwyaf o hyd ar siawns 

rhywun o fod mewn cyflogaeth, gan gynnig incwm da a llwybr allan o dlodi, 

a diogelu pobl rhag tlodi.”401 

343. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys £30 miliwn ar gyfer cymorth cyflogadwyedd hyd at 

2024-25, gan gynnwys cyflawni’r Warant i Bobl Ifanc fel “blaenoriaeth allweddol i helpu i sicrhau 

nad oes cenhedlaeth goll yn dilyn y pandemig”.402 

344. Dyrennir £30 miliwn ychwanegol hefyd, hyd at 2024-25, er mwyn parhau i ddarparu 

rhaglen brentisiaeth ar gyfer pob oedran, ynghyd ag ehangu’r rhaglen Rhannu Prentisiaeth a 

Phrentisiaethau Gradd yng Nghymru.403  

345. O ran a oes angen gwneud mwy i gynyddu sgiliau er mwyn cael pobl allan o dlodi, 

dywedodd Sefydliad Bevan wrth y Pwyllgor: 

 
399 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol, Tachwedd 2021 

400 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 55-56 

401 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd,  tudalen 35 

402 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 36 

403 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 36 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/anghydraddoldeb-yng-nghymrur-dyfodol/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=35
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=36
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=36
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“Skills are crucial and not just in terms of higher education skills; vocational 

qualifications are at least as important…but irrespective of somebody’s 

qualifications, we will always need and employ care workers, teaching 

assistants, refuse workers, bus drivers and so on. And unless something is 

done about their pay rates, irrespective of their qualifications, we won’t get 

that shift out of poverty that we want to see.”404 

Plant, addysg a phobl ifanc 

346. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn dweud bod buddsoddi yn y blynyddoedd cynnar ac addysg yn 

parhau i fod yn “un o’n dulliau mwyaf pwerus ar gyfer mynd i’r afael ag anghydraddoldeb, 

ymgorffori trefniadau atal a buddsoddi yn ein cenedlaethau i ddod”. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn 

ymrwymo i £320 miliwn ychwanegol o wariant hyd at 2024-25 ar gyfer “rhaglen hirdymor o 

ddiwygio addysg”, gan gynnwys cyllid ar gyfer y dyraniadau adnoddau canlynol:405 

▪ £90 miliwn hyd at 2024-25 ar gyfer y rhaglen Prydau Ysgol am Ddim; 

▪ £64.5 miliwn ar gyfer “diwygio ysgolion a’r cwricwlwm yn ehangach”; 

▪ £30 miliwn ar gyfer gofal plant a darpariaeth y blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn 

cynnwys cynorthwyo teuluoedd gyda chostau gofal plant lle mae rhieni naill ai mewn 

hyfforddiant neu addysg a chynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar i 

bob plentyn dwy flwydd oed, gan ganolbwyntio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg;  

▪ £40 miliwn ar gyfer rhaglenni Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, er mwyn 

“cydnabod pwysigrwydd cefnogi mwy o blant a theuluoedd ledled Cymru”; a 

▪ £63.5 miliwn i fuddsoddi mewn darpariaeth ôl-16, sy’n cwmpasu chweched dosbarth 

awdurdodau lleol, colegau Addysg Bellach a darpariaeth dysgu gydol oes. 

347. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf o £60 miliwn mewn Sefydliadau 

Addysg Uwch yng Nghymru, i “barhau â’n rhaglen hirdymor o ddiwygio addysg, a sicrhau bod 

anghydraddoldebau addysgol yn lleihau a safonau’n codi”.406 

348. Croesawodd Sefydliad Bevan y dyraniad ariannol ychwanegol o £30 miliwn i’r 

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant ond dywedodd nad yw’n glir pwy fydd yn elwa. Nododd 

 
404 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 134 

405 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 5 

406 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 32 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=5
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=32
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ddisgrifiad naratif y Gyllideb Ddrafft o ble y caiff yr arian ei dargedu, ond cwestiynodd sut y 

bydd y ddarpariaeth yn cael ei chynyddu ar gyfer plant dwy flwydd oed ac ar gyfer plant rhieni 

nad ydynt mewn gwaith na hyfforddiant. 

349.  Dywedodd Cwlwm fod gofal plant fforddiadwy o ansawdd uchel yn galluogi 

rhieni/gofalwyr i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth/hyfforddiant, yn codi teuluoedd allan o dlodi 

ac yn torri’r cysylltiad rhwng tlodi, cyrhaeddiad addysgol a chyfleoedd gyrfa, sy’n aml yn mynd o 

genhedlaeth i genhedlaeth.407 

350. Croesawodd Sefydliad Bevan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu Prydau Ysgol am 

Ddim i bob plentyn mewn ysgolion cynradd, a gytunwyd fel rhan o’u cytundeb cydweithio gyda 

Phlaid Cymru. Roedd yn annog cyflwyno’r ddarpariaeth honno’n gyflym, gan ychwanegu: 

“I actually would regard the free school meals for primary school children as 

an investment. I think it has the potential to transform the well-being of a lot 

of Wales’s children. I accept there’s some dead weight, as you might want to 

call it, in that children from better-off families are getting a free meal, but I 

think it’s the price we pay for making sure our future generations are fit and 

healthy.”408 

351. Er bod Sefydliad Bevan yn croesawu’r polisi prydau ysgol am ddim, nododd y gellid 

dadlau mai plant hŷn ac oedolion ifanc yw’r grŵp sy’n cael ei anwybyddu fwyaf, a dywedodd: 

“The Welsh Government’s decision to expand free school meals to all primary 

school children offers little comfort to the families of the nearly 10,000 

children who are denied free school meals in secondary school despite living 

in poverty. The Education Maintenance Allowance is also conspicuous by its 

absence, suggesting that the support available to young adults from low-

income households who want to continue in education and training will be 

frozen for a further three years. By the time that the Co-Operation 

Agreement comes to an end, EMA will have been frozen in real terms for 20 

years.”409 

352. Cyfeiriodd Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru at gysylltiad rhwng tlodi a 

phroblemau iechyd meddwl mewn plant a phobl ifanc. Nododd fod yn rhaid rhoi cymorth 

 
407 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Cwlwm 

408 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2021, paragraff 101 

409 Sefydliad Bevan, What does the Co-operation Agreement mean for poverty? 

https://business.senedd.wales/documents/s120215/WGDB_22-23%2012%20Cwlwm.pdf
https://www.bevanfoundation.org/views/co-operation-agreement-poverty/
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ataliol cyffredinol ac ymyrraeth gynnar ar waith i atal mwy o blant rhag cyrraedd pwynt 

argyfwng.410 

353. Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig, cyfeiriodd Barnardo’s Cymru at bwysigrwydd cymorth 

iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru, gan nodi: 

“…children and young people in Wales have been through an incredibly 

traumatic period since the pandemic began….We are only beginning to 

understand what the longer-term physical and mental health impacts of this 

will be.”411 

Pwysau o ran dyled a chostau 

354. Croesawodd Sefydliad Bevan adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 

Cymdeithasol ynghylch ‘Dyled a’r pandemig’ a’i argymhellion i Lywodraeth Cymru mewn 

perthynas â mynd i’r afael â dyled.412 Aeth ymlaen i hysbysu’r Pwyllgor, er bod cyllid ychwanegol 

ar gyfer cyngor ar ddyled yn cael ei groesawu, mai atal yw’r ffordd ymlaen.413 

355. Dywedodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid wrth y Pwyllgor ei fod wedi edrych ar sut y 

gallai chwyddiant effeithio ar wahanol grwpiau incwm.  

“So, for the poorest 10 per cent of households, inflation is expected to rise to 

about 6.7 per cent by April, compared to 5.3 per cent for the richest tenth of 

households. In that context, it’s worth recognising of course that benefit rates 

went up or are set to go up in line with inflation as of September, which was 

3.1 per cent. So, benefit rates have gone up by just half the rate of inflation, 

and even less than that for the poorest tenth of households.”414 

356. Mae’r Gyllideb Ddrafft yn cyfeirio at £7 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer y Gronfa 

Cymorth Dewisol, er mwyn “sicrhau bod cymorth ar gael i bobl pan fydd ei angen arnynt 

 
410 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru  

411 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Barnardo’s Cymru 

412 Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, Dyled a’r pandemig, 2021 

413 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 119 

414 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 105 

https://business.senedd.wales/documents/s120218/WGDB_22-23%2015%20Welsh%20Social%20Enterprise%20Stakeholder%20Group.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s120209/WGDB_22-23%2006%20Barnados%20Cymru.pdf
https://senedd.cymru/media/cedpt4cg/cr-ld14666-w.pdf
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fwyaf”.415 Mae’n nodi bod nifer y bobl sy’n cael cymorth gan y Gronfa wedi cynyddu’n sylweddol, 

ac yn nodi bod £14 miliwn wedi’i dalu rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mai 2021.416  

357. Dywedodd Sefydliad Bevan ei bod yn amheus a fyddai’r dyraniad ychwanegol o £7 miliwn 

o gyllid ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol yn ddigon, gyda lefel y galw’n aneglur ac elfen 

ddewisol y gronfa yn golygu nad yw llawer o bobl sy’n gwneud cais yn ei gael. 

“It is a demand-led fund, as you know. What will the demand be? What will 

be the eligibility criteria? Will we lose the flexibilities that we’ve had during 

COVID? And, what decisions will be taken to manage that fund?... If you 

asked me to bet, I would bet it’s not going to be enough.”417 

358. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor: 

“DAF is important for people in emergencies, but I think we need to be careful 

about thinking that it can solve all problems because it is quite a focused 

fund. And, at the end of the day, it’s not Welsh Government’s responsibility to 

be stepping into the welfare space, even though through the DAF we’re doing 

that in a sort-of way.”418  

359. Mewn ymateb i weld a ellid gwneud mwy i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw sydd 

wedi gwaethygu ers cyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft, cyfeiriodd y Gweinidog at bwysigrwydd y 

Gronfa Cymorth Dewisol a’r taliad o £100 i helpu gyda biliau tanwydd yn ystod y gaeaf. 

Dywedodd hefyd fod llawer o’r dulliau pwysig a allai roi arian ym mhocedi pobl, fel y system 

fudd-daliadau ac ynni, yn gyfrifoldeb Llywodraeth y DU.419 

360. Yn ei dystiolaeth, tynnodd UNSAIN Cymru sylw at effaith tlodi mewn gwaith, gan nodi nad 

yw cyflogau’r sector cyhoeddus wedi cynyddu ar yr un raddfa â chostau byw. Dywedodd na 

fydd tlodi ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn cael eu goresgyn hyd nes yr eir i’r afael â 

hyn. Ychwanegodd fod yn rhaid i gyflogau teg fod yn flaenoriaeth.420 

 
415 Llywodraeth Cymru, Cronfa Cymorth Dewisol 

416 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 35 

417 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 127 

418 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 41 

419 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 37 

420 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: UNSAIN Cymru 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf
https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=35
https://business.senedd.wales/documents/s120226/WGDB_22-23%2023%20Unison%20Wales.pdf
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361. Mewn ymateb i bryderon a leisiwyd ynghylch tlodi mewn gwaith, dywedodd Sefydliad 

Bevan wrth y Pwyllgor, er ei fod yn croesawu ymrwymiadau Llywodraeth Cymru: 

“I would like to see the Welsh Government do more on fair work in general. 

Pay is obviously important, but so too are hours and terms and conditions, 

things like whether or not people have sick pay or get their holiday 

entitlements and so on.” 

421 

Tai Cymdeithasol a Digartrefedd 

362. Yn flaenorol, cynigiodd Sefydliad Bevan bedwar cam hanfodol i wella tai i bobl sydd ar 

incwm isel a lleihau anghydraddoldeb tai, sef adeiladu mwy o dai cymdeithasol; adeiladu tai 

gwell; atal digartrefedd; a diwygio Treth Gyngor.422 

363. Dywedodd Sefydliad Bevan wrth y Pwyllgor ei fod yn croesawu’r £1 biliwn o gyllid cyfalaf 

yn y Gyllideb Ddrafft hyd at 2024-25, gyda’r nod o adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol 

carbon isel. Fodd bynnag, ar ôl cynnal ei ymchwil ei hun, roedd o’r farn bod y galw go iawn am 

dai cymdeithasol gryn dipyn yn uwch. 

“…there is actually a big shortfall between the 20,000 target and what we 

think is probably a better estimate of need.”423 

364. Mae’r Gyllideb Ddrafft hefyd yn cyfeirio at gyllid refeniw o £27.5 miliwn a fydd yn cael ei 

ddyrannu i Atal Digartrefedd a Chymorth Tai ledled Cymru, hyd at 2024-25, ynghyd â £1 miliwn 

i sefydlu Unnos, “cwmni adeiladu cenedlaethol, i helpu cynghorau a landlordiaid cymdeithasol i 

wella’r cyflenwad o dai cymdeithasol a fforddiadwy”.424 

Budd-daliadau Cyffredinol 

365. Ym mis Hydref 2020, cynigiodd Sefydliad Bevan y dylai’r Gyllideb Ddrafft fuddsoddi mewn 

darparu gwasanaethau hanfodol cyffredinol i ddinasyddion Cymru, gan ddiffinio’r 

 
421 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 129 

422 Sefydliad Bevan, Transforming Wales: how Welsh public services and benefits can reduce poverty and inequality, 

Hydref 2020 

423 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 113 

424 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 37 

https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Transforming-Wales-through-public-services-and-benefits-FINAL.pdf#page=8
https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Transforming-Wales-through-public-services-and-benefits-FINAL.pdf#page=8
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=37
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gwasanaethau hyn fel rhai sy’n darparu: cartref gweddus; gofal a datblygiad plant; gofal iechyd 

a chymdeithasol da; addysg dda; arian; a chysylltiad ag eraill.425  

366. Yn ei dystiolaeth ysgrifenedig, nododd Sefydliad Bevan fod gan gynlluniau cymorth 

Llywodraeth Cymru ofynion cymhwysedd amrywiol a phroffil cyhoeddus isel a bod hynny’n 

golygu y gallai’r bobl sydd â’r anghenion mwyaf golli allan.426 Dywedodd wrth y Pwyllgor y 

byddai system symlach yn arwain at ganlyniadau gwell i deuluoedd ag incwm isel. 

“The difficulty is that they’re separate, discrete and quite obscure. So, people 

have heard of free school meals; they may not have heard of the tenancy 

hardship grant. They may not have heard of the educational maintenance 

allowance. Each one has to be applied for separately rather than being 

passported through.”427 

367. Mewn ymateb i sylwadau Sefydliad Bevan, dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor y 

byddai’n trafod ei bryderon gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, ac yn archwilio beth 

arall y gellid ei wneud i geisio sicrhau bod dull cydgysylltiedig yn cael ei fabwysiadu.  

368. Dywedodd y Gweinidog hefyd: 

“… are people, when they’re accessing the single advice service, also being 

told about support that’s available through the Discretionary Assistance Fund 

or support that’s available through council tax reduction? So, it’s ensuring 

that people understand really the range of support that is available for them, 

but, I think it’s a good challenge and one I’m very keen to take up with 

colleagues.”428 

369. Wrth graffu ar Gyllideb Ddrafft 2021-22, galwodd y Pwyllgor Cyllid blaenorol am 

symleiddio a chydgrynhoi budd-daliadau yng Nghymru ac i Lywodraeth Cymru ystyried sut y 

gall symleiddio a hyrwyddo’n well y cynlluniau cymorth ariannol sydd ar gael. Argymhellodd fel 

a ganlyn:  

“Argymhelliad 28. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

gwella’r modd o gyfathrebu ynghylch cynlluniau cymorth ariannol ac yn 

 
425 Sefydliad Bevan, Transforming Wales: how Welsh public services and benefits can reduce poverty and inequality, 

Hydref 2020 

426 Y Pwyllgor Cyllid, Ymateb i’r ymgynghoriad: Sefydliad Bevan: 

427 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 19 Ionawr 2022, paragraff 154 

428 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 175 

https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Transforming-Wales-through-public-services-and-benefits-FINAL.pdf#page=6
https://www.bevanfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Transforming-Wales-through-public-services-and-benefits-FINAL.pdf#page=6
https://business.senedd.wales/documents/s120272/WGDB_22-23%2038%20Bevan%20Foundation.pdf
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adolygu’r prosesau ymgeisio i hwyluso mynediad at gymorth, yn enwedig i 

ymgeiswyr bregus, gan ystyried gweithredu dull ‘dim dewis anghywir’ ar gyfer 

ymgeiswyr.”429 

Barn y Pwyllgor 

370. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod y pwysau sylweddol a fydd yn cael ei roi ar incwm 

aelwydydd, ac yn enwedig aelwydydd tlotach, o ganlyniad i gynnydd mewn chwyddiant, ynni a 

phrisiau nwyddau.  

371. Mae’r Pwyllgor yn nodi ymdrechion parhaus Llywodraeth Cymru yn y maes hwn i fynd i’r 

afael â’r argyfwng costau byw. Yn benodol, mae’r Gronfa Cymorth Dewisol, yn ogystal â 

thaliadau i helpu gyda biliau tanwydd yn ystod gaeaf, yn hanfodol er mwyn sicrhau bod 

cymorth ariannol yn cyrraedd pobl sydd ei angen fwyaf. Mae’r Pwyllgor hefyd yn croesawu’r 

camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i liniaru effaith yr argyfwng, gan gynnwys y cymorth 

ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd ac ymestyn Prydau Ysgol am Ddim. Mae’r Pwyllgor yn nodi 

ymhellach mai Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am ddefnyddio ysgogiadau ariannol ychwanegol, 

fel y system fudd-daliadau ac ynni, ac nad yw o fewn rheolaeth Llywodraeth Cymru. 

372. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn pryderu nad yw cyllid mewn rhai meysydd, yn enwedig y 

Gronfa Cymorth Dewisol, yn mynd yn ddigon pell ac yn galw ar y Gweinidog i ystyried a yw’r 

dyraniadau a wneir i gefnogi’r gronfa yn cyd fynd â’r galw. Mae’r Pwyllgor yn bryderus i glywed 

bod Sefydliad Bevan yn credu bod gan yr ystod o gynlluniau cymorth Llywodraeth Cymru 

“broffil isel” sy’n golygu nad yw’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn manteisio arnynt. Mae’r 

Pwyllgor yn annog y Gweinidog i gysylltu â’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol/ei 

chydweithwyr yn y Llywodraeth i sicrhau bod y cyhoedd ac asiantaethau cymorth yn deall yr 

ystod o gymorth sydd ar gael. Mae’r Pwyllgor yn cytuno â barn y Pwyllgor Cyllid blaenorol y 

dylid symleiddio a chydgrynhoi budd-daliadau Cymru, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i 

gymryd camau i wella ymwybyddiaeth o’i systemau grantiau a budd-daliadau a’u gwneud yn 

fwy hygyrch. Er enghraifft, gallai Gwasanaeth Cyngor Sengl Llywodraeth Cymru fod yn un pwynt 

mynediad yn hytrach na gorfod gwneud nifer sawl cais am gymorth. 

Argymhelliad 38. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i 

godi proffil grantiau a chynlluniau sydd â’r nod o fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw, fel y 

Gronfa Cymorth Dewisol a thaliadau i helpu gyda biliau’r gaeaf, er mwyn sicrhau bod pobl yn 

ymwybodol o’r ystod o gymorth ariannol sydd ar gael a sut i gael gafael arno. 

 
429 Y Pwyllgor Cyllid, Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 

https://senedd.cymru/media/kvyfvgn2/cr-ld14093-w.pdf
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Argymhelliad 39. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu’r dyraniad 

cyllid i gefnogi’r Gronfa Cymorth Dewisol i leddfu’r argyfwng costau byw sy’n gwaethygu, ac i 

sicrhau y gall ateb y galw yn barhaus. 

Argymhelliad 40. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran datblygu system integredig o gymorth mewn ymateb 

i’r pwysau ariannol brys y mae llawer o deuluoedd yn eu hwynebu. At hynny, mae’r Pwyllgor yn 

galw am sefydlu un pwynt mynediad sy’n cysylltu ar draws y gwasanaethau a chynlluniau 

allweddol fel y gall pobl gael mynediad hawdd at y cymorth y mae ganddynt hawl iddo. 
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9. Disodli cyllid yr UE  

373. Amlinellodd papur briffio Dadansoddi Cyllid Cymru ar Adolygiad o Wariant Llywodraeth y 

DU fod prosiectau yng Nghymru wedi llwyddo i wneud cais am £121 miliwn o gyllid o gyfran 

gyntaf Cronfa Codi’r Gwastad. Rhoddodd yr Adolygiad o Wariant hefyd fwy o fanylion am broffil 

ariannu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU – olynydd cyllid strwythurol yr UE. Bydd y gronfa ar gyfer 

y DU gyfan yn £0.4 biliwn y flwyddyn nesaf, gan godi i £0.7 biliwn yn 2023-24, a £1.5 biliwn yn 

2024-25.430 

374. Wrth sôn am yr effaith economaidd o ganlyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd 

y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol: 

“… looking at the UK as a whole, we do expect Brexit to have a long-term 

impact on the level of potential output in the UK, to reduce it by about 4 per 

cent. And the data that we’ve seen so far in terms of trade flows, on which 

that estimate was based, is more or less in line with that estimate of about a 

4 per cent UK-wide reduction in output.”431 

375. Ailadroddodd y Gweinidog wrthwynebiad Llywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU yn 

dyrannu cyllid yn uniongyrchol yng Nghymru drwy Gronfa Codi’r Gwastad, gan nodi bod y 

cronfeydd a ddyfarnwyd yn cynrychioli 7 y cant o’r cyllid a ddyrannwyd, o’i gymharu â’r 24 y 

cant a gafwyd yn flaenorol drwy gronfeydd strwythurol yr UE. Nododd fod y dyraniadau cyntaf 

o dan Gronfa Codi’r Gwastad yn llawer llai na’r “cyllid disodli llawn a addawyd i ni er mwyn 

mynd i’r afael ag anghydraddoldeb”.432 

376. Nododd y Gyllideb Ddrafft: 

“...rydym wedi wynebu anawsterau pellach, yn enwedig o ran y dewisiadau a 

wnaed gan lywodraeth y DU ynghylch y diffyg cyllid newydd yn lle’r £375m y 

flwyddyn o gyllid yr UE y byddai Llywodraeth Cymru wedi’i gael o fis Ionawr 

2021.” 

433 

 
430 Dadansoddi Cyllid Cymru, Papur briffio: UK Government Budget and Spending Review 2021: Implications for 

Wales 

431 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 14 Ionawr 2022, paragraff 29 

432 Llywodraeth y DU, Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Wariant a Chyllideb Hydref 2021 Llywodraeth y DU 

433 Llywodraeth Cymru, Cyllideb Ddrafft 2022-23: Cyllideb i adeiladu Cymru gryfach, tecach a gwyrdd, tudalen 8 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=8
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2580715/spending_review_2021_briefing_formatted.pdf#page=9
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2580715/spending_review_2021_briefing_formatted.pdf#page=9
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-o-wariant-chyllideb-hydref-2021-llywodraeth-y-du
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/2022-2023-naratif-y-gyllideb-ddrafft.pdf#page=8
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377. Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor am ei phryderon difrifol ynghylch diffyg cyllid 

newydd i lenwi bwlch cyllid yr UE: 

“… the loss of EU funding is going to have a big impact. It’s partly, or in May 

now, due to the methodology that UK Government is using in terms of 

netting off existing receipts for EU structural and investment programmes 

and development projects here in Wales, and had we remained in the EU, 

obviously, we would have had a new and full round of funding. So, it’s not 

feasible for us to replace the lost EU funding, and we estimate now, because 

of the methodology, that we’re set to lose close to £1 billion of funding due to 

the UK Government’s netting off. So, I’ve raised this with a procession of Chief 

Secretaries to the Treasury, but I’m not sure that they’ve understood the issue 

which we’re trying to describe to them, so I’d warmly welcome the 

opportunity to have another discussion with the CST on this, and sit down 

and talk through the issue very clearly, because the impact is going to be 

absolutely huge.”434 

Barn y Pwyllgor 

378. Mae’r Pwyllgor Cyllid wedi datgan yn rheolaidd ei bryderon ynghylch y diffyg eglurder a 

thryloywder o ran Cronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Codi’r Gwastad y DU, ac mae’r pryderon 

hyn yn parhau.  

379. Mae’r Pwyllgor yn bryderus iawn bod y Gweinidog yn parhau i nodi lefelau cyllid sydd 

gryn dipyn yn is na’r hyn a fyddai’n cael ei ddisgwyl gan yr UE. Mae’r Pwyllgor yn bwriadu 

cynnal ymchwiliad byr yn ddiweddarach eleni i ystyried effaith y mater hwn. 

Argymhelliad 41. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi rhagor o 

wybodaeth am gyllid i lenwi bwlch cyllid yr UE fel mater o frys, fel y gellir mynd i’r afael â’r diffyg 

a nodir yn y gyllideb. 

 
434 Y Pwyllgor Cyllid, Cofnod y Trafodion, 21 Ionawr 2022, paragraff 194 



Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

118 

Atodiad A: Rhestr o’r sesiynau tystiolaeth lafar 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y 

dyddiadau a nodir isod. Gellir gweld trawsgrifiadau o’r 

sesiynau tystiolaeth lafar ar dudalen we’r Pwyllgor. 

Dyddiad Enw a Sefydliad 

22 Rhagfyr 2021 Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

Llywodraeth Cymru 

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, 

Llywodraeth Cymru  

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y 

Llywodraeth, 

Llywodraeth Cymru 

14 Ionawr 2022 Richard Hughes, Cadeirydd, 

Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Andy King, aelod o’r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, 

Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

14 Ionawr 2022 David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, 

Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid 

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd,  

Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddiad Cyllidol Cymru) 

Cian Siôn, Cymrawd Ymchwil,  

Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddiad Cyllidol Cymru)  

14 Ionawr 2022 Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Cynrychiolydd ar ran Conffederasiwn 

GIG Cymru) 

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd,  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, (Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac 

Adnoddau) 

https://cofnod.senedd.cymru/Search/?type=2&meetingtype=734
https://cofnod.senedd.cymru/Search/?type=2&meetingtype=734
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12539&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12719&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12719&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12719&Ver=4
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Dyddiad Enw a Sefydliad 

Dave Street, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cynrychiolydd ar ran Cymdeithas 

Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol)  

19 Ionawr 2022 Sophie Howe, Comisiynydd,  

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd, 

New Economics Foundation 

19 Ionawr 2022 Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, 

Sefydliad Bevan 

19 Ionawr 2022 Sara Jones, Pennaeth,  

Consortiwm Manwerthu Cymru 

Suzy Davies, Cadeirydd,  

Cynghrair Twristiaeth Cymru 

Ben Cottam, Pennaeth Cymru,  

Ffederasiwn y Busnesau Bach (FSB Cymru) 

Leighton Jenkins, Pennaeth Polisi Cymru,  

CBI Cymru 

21 Ionawr 2022 Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol,  

Llywodraeth Cymru 

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr,  

Trysorlys Cymru 

 

  

https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12578&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12578&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12578&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=734&MId=12720&Ver=4
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Atodiad B: Rhestr o’r dystiolaeth ysgrifenedig 

Rhoddodd y bobl a’r sefydliadau a ganlyn dystiolaeth 

ysgrifenedig i’r Pwyllgor. Mae’r holl ymatebion i’r 

ymgynghoriad a gwybodaeth ysgrifenedig ychwanegol 

ar gael ar wefan y Pwyllgor. 

Cyfeirnod Sefydliad 

WGDB_22-23 1 Sefydliad y Peirianwyr Sifil 

WGDB_22-23 2 Dyfodol i’r Iaith 

WGDB_22-23 3 Tŷ Hafan a Tŷ Gobaith 

WGDB_22-23 4 Cynghrair Twristiaeth Cymru 

WGDB_22-23 5 Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru 

WGDB_22-23 6 Barnardo’s Cymru 

WGDB_22-23 7 Conffederasiwn GIG Cymru 

WGDB_22-23 8 Llamau 

WGDB_22-23 9 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

WGDB_22-23 10 Cymorth i Ferched Cymru 

WGDB_22-23 11 Chwarae Teg 

WGDB_22-23 12 Cwlwm 

WGDB_22-23 13 Grŵp Cyllideb Menywod Cymru 

WGDB_22-23 14 NSPCC 

WGDB_22-23 15 Grŵp Rhanddeiliaid Menter Gymdeithasol Cymru 

WGDB_22-23 16 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

WGDB_22-23 17 Cymdeithas y Plant 

WGDB_22-23 18 Cartrefi Cymunedol Cymru 

WGDB_22-23 19 Cancer Research UK 

https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=430&RPID=1027631532&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=430&RPID=1027631532&cp=yes
https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=430&RPID=1027631532&cp=yes
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Cyfeirnod Sefydliad 

WGDB_22-23 20 Chwaraeon Cymru 

WGDB_22-23 21 Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru 

WGDB_22-23 22 Canolfan Cydweithredol Cymru 

WGDB_22-23 23 UNSAIN Cymru 

WGDB_22-23 24 Gofal a Thrwsio Cymru 

WGDB_22-23 25 Leonard Cheshire Cymru 

WGDB_22-23 26 Cyswllt Amgylchedd Cymru 

WGDB_22-23 27 Adferiad Recovery 

WGDB_22-23 28 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

WGDB_22-23 29 Colegau Cymru 

WGDB_22-23 30 Music Venues Trust 

WGDB_22-23 31 Cyflwyniad ar y cyd gan Barnardo’s Cymru, Cymdeithas y Plant, Plant 

yng Nghymru, NSPCC Cymru, Achub y Plant a Home Start Cymru 

WGDB_22-23 32 Sefydliad Tai Siartredig Cymru 

WGDB_22-23 33 Undeb Amaethwyr Cymru 

WGDB_22-23 34 RPSB Cymru 

WGDB_22-23 35 Prifysgolion Cymru 

WGDB_22-23 36 Prifysgol Caerdydd 

WGDB_22-23 37 Ymateb ar ran aelodau’r wyth Cwmni Cenedlaethol a ariennir gan 

Gyngor Celfyddydau Cymru  

WGDB_22-23 38 Sefydliad Bevan 

WGDB_22-23 39 Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig 

WGDB_22-23 40 Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) 

WGDB_22-23 41 Cyngor Celfyddydau Cymru 

WGDB_22-23 42 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

WGDB_22-23 43 Cyflwyniad ar y cyd gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru 

WGDB_22-23 44 Consortiwm Manwerthu Cymru  
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Gwybodaeth Ychwanegol 

Teitl Dyddiad 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru Ionawr 2022 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Ramblers Cymru Ionawr 2022 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan FSB Cymru Ionawr 2022 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan ADSS Cymru  Ionawr 2022 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Dadansoddiad Cyllidol Cymru Ionawr 2022 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gynghrair Twristiaeth Cymru  Ionawr 2022 
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