
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 15 Gorffennaf 

2019 

Amser: 12.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Fay Bowen 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddArchwilio@cynulliad.cymru
------ 

(Rhag-gyfarfod preifat)  

(12.30 - 12.45) 

(Cytunodd y Pwyllgor ar 8 Girffennaf 2019 ar gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 1 y 

cyfarfod hwn)  

 

1 Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru: 

Trafod yr adroddiad drafft 

(12.45 - 13.10) (Tudalennau 1 - 38)  

PAC(5)-20-19 Papur 1 – Adroddiad drafft 

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.10)   

3 Papur(au) i'w nodi 

(13.10)   

3.1 Cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru – FyNgherdynTeithio: 

Llythyr gan Llywodraeth Cymru (28 Mehefin 2019) 

 (Tudalennau 39 - 40)  

3.2 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru (4 Gorffennaf 2019) 

 (Tudalennau 41 - 43)  

3.3 Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (5 Gorffennaf 2019) 

 (Tudalennau 44 - 51)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.4 Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a 

Ddysgwyd -  Ymateb Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 52 - 54)  

4 Ffordd Liniaru yr M4: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru 

(13.15 - 14.50) (Tudalennau 55 - 87)  

Papur briffio  

PAC(5)-20-19 Papur 2 – Llywodraeth Cymru 

 

Andrew Slade - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a 

Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru  

Simon Jones - Cyfarwyddwr, Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru 

Andy Falleyn - Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyflenwi Seilwaith, Llywodraeth Cymru 

(Egwyl)  

(14.50 - 15.00) 

5 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Sesiwn dystiolaeth 

gyda Llywodraeth Cymru 

(15.00 - 16.30) (Tudalennau 88 - 130)  

Papur briffio  

PAC(5)-20-19 Papur 3 – Llywodraeth Cymru 

 

Dr Andrew Goodall – Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru 

Alan Brace –Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru 

Helen Arthur - Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Llywodraeth 

Cymru 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn: 

(16.30)   

Eitemau 7 & 8 



7 Ffordd Liniaru yr M4: Trafod y dystiolaeth a gafwyd 

(16.30 - 16.45)   

8 Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth 

a gafwyd 

(16.45 - 17.00)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 1Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Grwp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
Economy, Skills and Natural Resources Group 

Cyfarwyddwr Cyffredinol -  Director General 

Parc Cathays/Cathays Park 

Caerdydd/Cardiff 
CF10 3NQ 

Ffôn/Tel: 02920 82 6162 
E-Bost/E-Mail: andrew.slade@gov.wales

Mr Nick Ramsey AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

27 Mehefin 2019 

Annwyl Gadeirydd 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Ystyried adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar gynllun 
tocynnau bws rhatach i bobl ifanc Llywodraeth Cymru – FyNgherdynTeithio 

Yn ystod sesiwn casglu tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 20 Mai, gwnaethom gytuno i roi 

rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am nifer o feysydd.  Roeddent fel a ganlyn:  

 nifer y cardiau teithio gweithredol a byw a nifer y cardiau nad ydynt wedi cael eu defnyddio, a'r
ffigurau ar gyfer pobl yn yr ystod oedran newydd sydd wedi manteisio ar y cynllun;

 manylion y mecanwaith digolledu a ddefnyddir i ad-dalu gweithredwyr bysiau;

 manylion y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer y cynllun ar ôl iddo gael ei estyn i gynnwys pobl 19–21
mlwydd oed, a'r dadansoddiad a oedd yn llywio'r gyllideb ddiwygiedig.

Nifer y cardiau teithio gweithredol a byw a nifer y cardiau nad ydynt wedi cael eu defnyddio, a'r 
ffigurau ar gyfer pobl yn yr ystod oedran newydd sydd wedi manteisio ar y cynllun  

Ar 9 Mai 2019 roedd 17,795 o gardiau teithio byw (dilys ar gyfer teithio) – 16,961 ar gyfer pobl 16–18 
mlwydd oed a 834 ar gyfer pobl 19–21 mlwydd oed.  

O'r 17,795 o gardiau teithio byw hyn, defnyddiwyd 2,287 o gardiau i brynu tocynnau lle cafodd y 
trafodiad ei gofnodi'n electronig (roedd 2,226 o'r rhain yn eiddo i bobl 16–18 mlwydd oed a 61 yn eiddo 
i bobl 19–21 mlwydd oed). Cafodd cyfanswm o 29,344 o docynnau clyfar eu prynu – byddai rhai 
ohonynt wedi bod yn ddilys ar gyfer mwy nag un daith. Yn anffodus, gan nad yw pob trafodiad yn cael 
ei gofnodi'n electronig, nid yw'n bosibl nodi nifer y cardiau teithio nad ydynt wedi cael eu defnyddio. 

Manylion y mecanwaith digolledu a ddefnyddir i ad-dalu gweithredwyr bysiau 

Ers 1 Ebrill 2017, rydym wedi parhau i ddigolledu gweithredwyr bysiau'n ôl-weithredol – gan dalu un 
rhan o dair yn llai na'r pris priodol i oedolion a godir gan bob darparwr gwasanaethau bysiau am gludo 
pobl 16–18 i ddechrau, ac wedyn pobl 16–21 ar ôl codi'r oedran uchaf.  Pan dderbynnir hawliau gan 
weithredwyr, mae hawliadau dilys yn cael eu talu o fewn 14 diwrnod gwaith. 

Manylion y gyllideb ddiwygiedig ar gyfer y cynllun ar ôl iddo 
gael ei estyn i gynnwys pobl 19–21 mlwydd oed, a'r 
dadansoddiad a oedd yn llywio'r gyllideb ddiwygiedig. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-20-19 PTN1
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Eitem 3.1



 
Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth wedi cymeradwyo cyllid o hyd at £2 miliwn (ac eithrio TAW) 
yn 2019–20, ar gyfer parhau i gynnal cynllun tocynnau bysiau rhatach i bobl ifanc, gan gynnwys costau 
gweinyddu a marchnata a hyrwyddo ar gyfer yr ystod oedran estynedig sy'n cynnwys pobl 16–21.  
 
Roedd yr amcangyfrif o effaith flynyddol codi'r oedran cymhwysedd uchaf i 21 mlwydd oedd, gan dalu 
un rhan o dair yn llai na'r pris priodol i oedolion, yn seiliedig ar y rhagdybiaethau canlynol (gan 
ddefnyddio data'r ONS):  
 

Oedran uchaf 16–18 16–21 

Y Boblogaeth gymwys 101,541 223,366 

Amcangyfrif o'r nifer a fyddai’n 
manteisio ar y cynllun 

12% 12% 

Amcangyfrif o nifer y cardiau teithio 
bob blwyddyn 

12,185 26,804 

Amcangyfrif o nifer y teithiau fesul 
cerdyn teithio bob blwyddyn 

110 110 

Amcangyfrif o nifer y teithiau bob 
blwyddyn 

1,340,341 2,948,341 

Iawndal cyfartalog bob taith 0.6 0.6 

Amcangyfrif o'r gost £804,205 £1,769,059 

 
Noder: 

 Y nifer a fanteisiodd ar y cynllun a'r cyfraddau o iawndal ar gyfer cynnig y cynllun i bobl 16–18 
mlwydd oed oedd y sail ar gyfer amcangyfrif nifer y teithiau ar gyfer yr ystod oedran estynedig. 

 Nid yw'r amcangyfrif o'r gost ar gyfer pobl 16–21 mlwydd oed yn y tabl yn cynnwys costau 
gweinyddu ychwanegol a chostau marchnata a hyrwyddo o hyd at £150,000 ar gyfer yr ystod 
oedran estynedig. 

 
Croeso ichi gysylltu â mi os hoffech ragor o wybodaeth. 
 

Yn gywir 

 

 

 

 

 
ANDREW SLADE 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol 
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Ein cyf:  NB/mm   Gofynnwch 
am: 

Nick Bennett 

01656 641152 

Dyddiad:  4 Gorffennaf 2019 Marilyn.morgan@ombwdmson.cymru 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Trwy E-bost yn unig: 
SeneddPAC@assembly.wales 

Annwyl Nick 

PASR/Ymgynghorol/Corfforaeth Unigol 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 4ydd Mehefin 2019, yr wyf yn hapus iawn i 
gynnig rhagor o wybodaeth ac eglurhad i’r pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor yn 
eich llythyr. 

Yn gyntaf, roedd fy mhwyntiau ynglŷn â chyfuno â threfniadau traddodiadol y 
Bwrdd/Pwyllgor Archwilio yn pwysleisio bod yna agweddau ar ganllawiau arfer da’r 
Bwrdd nad ydynt yn gydnaws â Statws Corfforaeth Unigol. Er enghraifft, dywed y 
Cod Ymarfer Da: 

“Mae’r Bwrdd yn ffurfio arweinyddiaeth strategol a gweithredol gyfunol yr adran, yn 
dwyn ynghyd ei harweinwyr gweinidogol ac arweinwyr gwasanaeth sifil gydag uwch 
swyddogion anweithredol y tu allan i’r llywodraeth, gan helpu’r adran i weithredu’n 
effeithiol. Mae rôl y bwrdd yn cynnwys goruchwyliaeth briodol o gyrff a noddir’. 

Mae’n bwysig na chymysgir y Panel â Bwrdd traddodiadol neu y gellid dehongli’r 
canllawiau mewn modd a allai greu dryswch. Bwriad y Panel Ymgynghorol yw 
darparu cyngor ac arweiniad i mi fel Corfforaeth Unigol ond, fel Corfforaeth Unigol, 
yr wyf yn gwbl gyfrifol am y sefydliad. 

Gan hynny, mae’r trefniadau yma yn wahanol iawn i Fwrdd confensiynol a sefydlwyd 
mewn busnes, ond hefyd i’r adrannau llywodraeth neu yn wir, i’r trefniadau ar gyfer 
yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru lle mae bwrdd ffurfiol. 

Wedi dweud hynny, sefydlais y Panel Ymgynghorol oherwydd fy mod am elwa o 
safbwyntiau a phrofiad ehangach ac yr wyf o’r farn bod y Panel Ymgynghorol yn 
cyflawni swyddogaeth ddefnyddiol yn y cyd-destun hwnnw.  

Tud 1 o 3 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
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Cadeirydd y PASR a’r Panel Ymgynghorol 
 
O ran cadeirydd cyffredin y Pwyllgor a’r Panel, ymddiswyddodd Jonathan Morgan o’i 
swydd fel Cadeirydd ac aelod o’r Panel Ymgynghorol ar 24 Ebrill 2019 gan iddo gael 
ei ethol i swydd a fyddai’n gwrthdaro â’i rôl ar y Panel Ymgynghorol. Yr wyf yn hapus 
ei fod yn gallu parhau fel Cadeirydd y PASR gan y bydd hyn yn ein caniatáu i gael 
rhywfaint o aelodaeth amrywiol ar y ddau bwyllgor ac i adolygu hyn y dyfodol. Yn 
dilyn ymddiswyddiad Jonathan, enwebwyd Anne Jones, sy’n eistedd ar y Panel 
Ymgynghorol a’r PASR ar hyn o bryd, gan aelodau annibynnol y Panel i gymryd 
drosodd fel Cadeirydd. Byddaf hefyd yn penodi aelod annibynnol ychwanegol o’r 
Panel Ymgynghorol na fydd yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.  
 
Taliadau Arbennig 
 
Gallaf gadarnhau bod yr holl daliadau arbennig wedi’u cysylltu â therfynu cyflogaeth 
ac yn cynrychioli gwerth am arian. Gwnaed trefniadau yn unol â Chod Ymarfer 
ACAS a cheisiais, derbyniais a dilynais gyngor cyfreithiol, Adnoddau Dynol ac 
ariannol ym mhob achos. Rhannais wybodaeth gyda’r archwilwyr a chytuno i fy 
nghyflwyniad ar y datgeliadau yn fy nghyfrifon fod yn agored ac i gydymffurfio â 
Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.  
 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
 
Nodaf bryder gan y Pwyllgor am fy nghyfeiriad at rôl yr Archwilydd Cyffredinol yn ei 
archwiliad a’i adolygiad o fy Adroddiad Blynyddol a Chyfrifol. Gadewch i mi esbonio’r 
canlynol, os gwelwch yn dda: 
 
O Lawlyfr Adroddiadau’r Llywodraeth (y FReM) 2018-19, mae gan yr Archwilydd 
Cyffredinol rôl o ran archwilio Adran Adroddiad Perfformiad yr Adroddiad Blynyddol 
a Chyfrifon i’’w adolygu am gysondeb gyda gwybodaeth arall yn y datganiadau 
ariannol. Rhaid i Ddadansoddiad Perfformiad gynnwys: 
 

• Gwybodaeth am sut mae’r endid yn mesur perfformiad e.e yr hyn y mae’r 
endid yn ei weld fel ei fesurau perfformiad allweddol, sut mae’n gwirio 
perfformiad yn erbyn y mesurau hynny a’r naratif i esbonio’r cysylltiad rhwng 
DPA, risg ac ansicrwydd; 
 

• Dadansoddiad ac esboniad manylach o ddatblygiad a pherfformiad yr endid 
yn ystod y flwyddyn ac esboniad o’r perthnasoedd a’r cysylltiadau rhwng 
gwahanol ddarnau o wybodaeth. Mae angen y dadansoddiad hwn i 
ddefnyddio amrywiaeth eang o ddata gan gynnwys gwybodaeth ariannol 
allweddol o adran datganiadau ariannol y cyfrifon; 

 
• Gwybodaeth nad yw’n ariannol, gan gynnwys materion cymdeithasol, parch 

tuag at faterion gwrth-lygru a gwrth-lwgrwobrwyo hawliau dynol; 
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• Disgwylir i endidau adroddiadau ddarparu gwybodaeth ar faterion 
amgylcheddol gan gynnwys effaith busnes yr endid ar yr amgylchedd. Hefyd, 
rhaid i endidau gydymffurfio â gofynion adroddiadau cynaliadwyedd gorfodol; 

 
• Perfformiad ar faterion eraill fel a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM mewn 

papurau PES. 
 
Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn adolygu’r ddogfen gyfan gan 
sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r strwythur a osodwyd gan y FreM ac yn cynnwys yr 
holl wybodaeth ofynnol sy’n gyson ag archwiliad y Datganiadau Ariannol. Mae fy 
swyddfa yn cwblhau dwy restr wirio FreM y mae’n ofynnol i’w rhoi i’r Archwilwyr - 
mae un ohonynt yn 234 rhes o ddata ac ymdrin â chynnwys yr ARA cyfan ac mae 
un yn benodol i adran yr Adroddiad Blynyddol ac yn 65 rhes o ddata. 
 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn rhoi sicrwydd bod yr Adroddiad Perfformiad yn 
cynnwys yr hyn y dylai ac nid cyweirdeb y data oddi mewn, oni bai ei fod yn 
gysylltiedig â’r Datganiad Ariannol. Bydd ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn y 
dyfodol yn cynnwys DPA manwl sy’n gysylltiedig â’n Cynllun Corfforaethol er mwyn 
gwella ein hadroddiadau perfformiad ac rydym yn adolygu adroddiadau sefydliadau 
eraill yn barhaus ar gyfer arfer gorau. 
 
Yn wir, mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon wedi’u modelu’n fawr ar fformat 
Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Yr wyf yn gobeithio bod hyn yn esbonio materion i chi a’r Pwyllgor ac os oes unrhyw 
faterion pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Nick Bennett 
Ombwdsmon 
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Tracey Burke
Cyfarwyddwr Cyffredinol / Director General

Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus
Education and Public Services Group

Parc Cathays ● Cathays Park
Caerdydd ● Cardiff

CF10 3NQ 

Ffôn  ● Tel 0300 0258047
tracey.burke@gov.wales

Gwefan ● website: www.wales.gov.uk

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding.

Nick Ramsay AC
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA 

5 Gorffennaf 2019

Annwyl Mr Ramsay, 

Y PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS – DIWEDDARIAD AM ADDASIADAU I DAI 
GORFFENNAF 2019

Mae’n dda gennyf roi diweddariad ar y gwaith o roi ar waith yr argymhellion sydd yn 
adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Addasiadau i Dai Gorffennaf 2018.

Er hwylustod, fe wnaeth y Pwyllgor chwe argymhelliad. Roedd Argymhelliad 1 i’w gwblhau 
erbyn mis Rhagfyr 2018 ac fe ysgrifennais atoch ar 1 Mawrth 2019 i esbonio bod y camau 
gweithredu ar gyfer yr argymhelliad hwn wedi’u cwblhau.

Roedd tri argymhelliad (2, 3 a 4) i’w cwblhau erbyn mis Gorffennaf 2019 felly dyma 
ysgrifennu atoch chi heddiw i roi diweddariad ar yr argymhellion hynny. Fe welwch o’r tabl 
diweddaru sydd wedi’i atodi fod Argymhellion 2 a 4 wedi’u cwblhau. O ran Argymhelliad 3, 
mae llawer o waith da wedi’i wneud hyd yma ond oherwydd ei gymhlethdod a’i sensitifrwydd 
a’r rheidrwydd i gydweithio ac ymgynghori’n briodol, teimlwn fod angen estyn yr amser 
cwblhau i fis Chwefror 2020 er mwyn sicrhau bod yr argymhelliad yn cael ei fodloni’n llawn.

Rhoddwyd dyddiadau cwblhau o fis Rhagfyr 2019 ar gyfer y ddau argymhelliad sy’n weddill 
(5 a 6). Mae’n dda gennyf ddweud bod Argymhelliad 6 eisoes wedi’i gwblhau. Mae llawer o 
waith da wedi’i wneud ar Argymhelliad 5 drwy gydweithio ag aelodau Grŵp Llywio 
Addasiadau i Dai. Yn rhan o’r gwaith ar Argymhelliad 5 rhoddwyd ystyriaeth i welliannau 
posibl i’r broses o gymeradwyo Grantiau Addasiadau Ffisegol.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-20-19 PTN3
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I grynhoi, mae pedwar argymhelliad o’r chwech bellach wedi’u cwblhau ac mae gwaith da 
yn cael ei wneud ar y ddau sy’n weddill. Byddaf yn rhoi diweddariad pellach i’r Pwyllgor am 
y rhain ar yr adegau priodol.

Yn gywir

Tracey Burke
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Teitl yr adroddiad  Addasiadau i Dai – Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus  
Diweddariad Gorffennaf 2019  
 
Rhif  Argymhelliad  Statws Dyddiad targed 

 
1 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 

cyhoeddi’r data perfformiad y mae wedi’i 
chasglu fel rhan o’r adolygiad Galluogi erbyn 
mis Tachwedd 2018.  Wrth gyhoeddi’r 
wybodaeth hon, dylai Llywodraeth Cymru nodi’n 
glir unrhyw ddiffygion yn y rownd gyntaf o 
wybodaeth am berfformiad a gasglwyd, er 
enghraifft, sefydliadau nad ydynt yn darparu 
gwybodaeth, a sut mae’n bwriadu mynd i’r afael 
â’r bylchau hyn.  
 

Cwblhawyd Tachwedd 2018  
Ymatebwyd yn fy llythyr dyddiedig 1 Mawrth 2019  

Cwblhawyd  

2 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 
roi blaenoriaeth i sefydlu safonau isaf ar gyfer 
pob addasiad, i sicrhau bod pobl anabl a phobl 
hŷn yn derbyn gwasanaeth o’r un safon waeth 
ble maent yn byw, pwy yw eu landlord ac a 
ydynt yn berchen ar eu cartref eu hunain ai 
peidio. Yn arbennig, dylent sicrhau bod y data 
sy’n sail i’r ymarfer hwn yn gadarn ac yn 
gynhwysfawr. Yn eu hymateb i Adroddiad yr 
Archwilydd Cyffredinol, nododd Llywodraeth 
Cymru ddyddiad cwblhau, sef mis Rhagfyr 2019. 
O ystyried cynnydd araf yn y gorffennol, mae’r 
Pwyllgor o’r farn bod angen mwy o frys gan 
Lywodraeth Cymru yn hyn o beth, ac y dylid ei 
gwblhau erbyn mis Gorffennaf 2019. Bydd y 
Pwyllgor yn monitro’r ddarpariaeth er mwyn 

Cwblhawyd Ebrill 19 
 
Gwnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi safonau 
gwasanaeth newydd ar gyfer addasiadau i dai1 ym 
mis Ebrill 2019. Mae'r Safonau Gwasanaeth hyn yn 
nodi lefel y gwasanaeth a ddisgwylir ar gyfer 
cwblhau a gosod addasiad i dŷ y gall defnyddwyr y 
gwasanaeth, ni waeth ble maent wedi'u lleoli'n 
ddaearyddol na beth fo'u deiliadaeth, ei disgwyl. 
Byddant yn helpu i sicrhau bod darparwyr 
gwasanaethau yn cwblhau addasiadau i dai mewn 
ffordd gyson ac yn hysbysu defnyddwyr y 
gwasanaeth o lefel y gwasanaeth y gallant ei disgwyl 
pan fyddant yn gofyn am gymorth ar gyfer 
addasiadau i dai. Felly, yn ein barn ni aethpwyd i'r 
afael â'r argymhelliad hwn a'r argymhelliad 

Cwblhawyd 

                                            
1https://llyw.cymru/addasiadau-tai-safonau-gwasanaeth 
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sicrhau bod y safonau gofynnol wedi’u sefydlu 
a’u lledaenu erbyn mis Gorffennaf 2019  

cysylltiedig yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Caiff data a gasglwyd gan Lywodraeth Cymru fel 
rhan o'i threfniadau monitro grantiau rheolaidd eu 
defnyddio fel tystiolaeth ar gynnal safonau 
gwasanaeth. Cyhoeddwyd yr adolygiad cyntaf o 
ddata2, a amlinellwyd yn argymhelliad 1, ym mis 
Tachwedd 2018 a rhagwelir y caiff y diweddariad 
nesaf ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2019 a fydd yn 
ein galluogi i werthuso effaith safonau gwasanaeth, 
er y gallai'r newidiadau mewn canlyniadau gymryd 
amser i ddod i'r amlwg.  

3 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
pennu safonau clir ar gyfer nodi prawf modd ar 
gyfer DFGs. Derbyniodd Llywodraeth Cymru ei 
bod hi’n bosib ymgymryd ag addasiadau ar 
raddfa fach a chanolig heb greu prosesau 
cymeradwyo cymhleth a gor-fiwrocrataidd, ond 
roedd yr amrywiad mewn dulliau awdurdodau 
lleol wedi arwain at loteri cod post ar gyfer 
ymgeiswyr. Felly, rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn adolygu’r dulliau 
presennol ac yn llunio canllawiau sy’n nodi’n glir 
y gwerth a’r math o waith addasiadau lle y dylid 
defnyddio’r prawf modd, a phryd y mae angen 
gweithredu yn ôl y safonau cymeradwyo isaf. 
Bydd y Pwyllgor yn monitro cynnydd o ran y 
gwaith hwn erbyn mis Gorffennaf 2019 fan 
bellaf.  
 

Mae'r camau gweithredu mewn ymateb i'r 
argymhelliad hefyd yn berthnasol i argymhelliad 5 yn 
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, a drefnwyd i'w 
gwblhau erbyn mis Ebrill 2019 yn wreiddiol. Gwneir 
cynnydd drwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen dynodedig i 
ddatblygu opsiynau o ran y canllawiau y gall 
awdurdod tai lleol eu dilyn wrth gymhwyso prawf 
moddion ar gyfer addasiadau tai Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl, sy'n berthnasol i'r 
argymhelliad hwn a'r argymhelliad a wnaed yn 
adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar addasiadau i 
dai.  
 
Mae'r grŵp wedi drafftio cynnig nad yw'n ffafrio'r 
opsiwn o gael gwared ar brawf moddion yn gyfan 
gwbl, ar y sail y gallai effeithio ar geisiadau am y 
grant mewn ffordd annheg.  Mae wedi cynnig na 
ddylid defnyddio prawf moddion ar gyfer addasiadau 

Dyddiad y targed 
diwygiedig 
Chwefror 2020  
 
Tynnodd y gwaith 
cynnar sylw at 
gymhlethdod y 
dasg hon. Felly ar 
ôl myfyrio ar y 
mater, mae angen 
rhoi mwy o amser i 
gwblhau'r dasg 
hon er mwyn 
sicrhau canlyniad 
da.  
 
 

                                            
2 https://llyw.cymru/rhaglen-hwylusod-adansoddiad?_ga=2.196910767.2092639876.1562312792-1071553442.1546944139  
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llai cymhleth (bach a chanolig) nag ar gyfer unigolion 
sy'n derbyn gofal lliniarol/diwedd oes.  
 
Os bydd Grŵp Llywio Addasiadau i Dai a 
Gweinidogion Cymru yn derbyn yr argymhelliad, 
hoffai Llywodraeth Cymru brofi'r opsiynau ar gyfer 
polisïau yn llawn mewn ymgynghoriad ehangach cyn 
gwneud argymhelliad ffurfiol ar faint gofynnol y 
gwaith a'r math o waith addasu lle y cymhwysir 
prawf modd.  
 
Mae rhywfaint o waith cychwynnol wedi'i gwblhau i 
archwilio'r ffordd y mae awdurdodau lleol wedi 
datblygu newidiadau mewn ymarfer drwy ddefnyddio 
eu pwerau o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio 
2002. Fodd bynnag, mae'r ddogfen honno yn un lefel 
uchel ar hyn o bryd ac nid yw'n cynnwys digon o 
fanylion i gyfiawnhau ei chyhoeddi. Y polisi a ffefrir 
yw bod y gwaith cychwynnol hwn yn cael ei 
ddefnyddio gyda'r gwaith ymchwil o ddadansoddi'r 
broses ddyrannu (cyfeirir ato yn argymhelliad 4).  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn arwain drwy'r Grŵp 
Llywio Addasiadau i Dai a bydd Grwpiau Gorchwyl a 
Gorffen cysylltiedig yn parhau i gefnogi cynnydd yr 
argymhelliad hwn.  

4 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer 
sefydliadau darparu, i wella’r arfer o integreiddio 
gwasanaethau, er enghraifft drwy dimau darparu 
integredig.   Nodwn fod yna berthynas gref 
rhwng presenoldeb timau darparu integredig, ac 

Mae'r dystiolaeth a ddarparwyd i Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen Addasiadau i Dai Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau gwerth cyd-leoli gwasanaethau a chreu 
pwyntiau mynediad sengl ar gyfer addasiadau i dai.  
 
Cymerwyd camau ymarferol i wella'r lefel o 

 
Cwblhawyd 
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arferion da wrth ddarparu addasiadau. Felly, 
rydym yn argymell, fel rhan o’i waith Galluogi, 
fod Llywodraeth Cymru yn nodi natur y 
berthynas hon a sut mae hyn wedi sicrhau gwell 
canlyniadau. Bydd yn ofynnol i Lywodraeth 
Cymru ddangos i’r Pwyllgor fod y gwaith hwn 
wedi’i wneud, erbyn mis Gorffennaf 2019 fan 
bellaf.  
 

integreiddio a drwy gyhoeddi a hyrwyddo safonau 
gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addasiadau 
i dai. Mae'r ddogfen sydd wedi'i thargedu at 
awdurdodau lleol a'u partneriaid yn pwysleisio 
pwysigrwydd gwaith integredig rhwng 
gwasanaethau.  
 
Mae telerau ac amodau grant HWYLUSO i 
awdurdodau lleol yn gofyn i dderbynwyr geisio 
integreiddio gwasanaethau rhwng awdurdodau lleol, 
landlordiaid cymdeithasol ac asiantaethau iechyd ar 
lefel leol a rhanbarthol.  
 
Mae'r telerau ac amodau ar gyfer Asiantaethau 
Gofal a Thrwsio yn ei gwneud yn ofynnol iddynt 
hyrwyddo gwaith integredig rhwng awdurdodau lleol, 
landlordiaid cymdeithasol ac asiantaethau iechyd ar 
lefel leol a rhanbarthol. Mae swyddogion yn parhau i 
weithio gyda sefydliadau cyflawni ac awdurdodau 
lleol i ddarparu pwynt mynediad sengl ar gyfer 
addasiadau i dai.  
 
Bwriad Llywodraeth Cymru i ddechrau oedd mynd i'r 
afael â'r argymhelliad yn rhannol drwy gomisiynu 
gwaith ymchwil er mwyn adolygu systemau addasu 
tai yng Nghymru. Nid oedd yn bosibl bwrw ymlaen 
â'r ymarfer caffael hwnnw oherwydd diffyg cynigwyr. 
Yn dilyn y cyfarwyddyd gan y Grŵp Llywio 
Addasiadau i Dai, caiff ymarfer ymchwil mwy 
penodol ei gwblhau sy'n canolbwyntio ar werthuso'r 
dull o ddyrannu cyllid (i'w gwblhau erbyn mis 
Rhagfyr 2019, yn unol â'r terfyn amser a nodwyd yn 
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flaenorol ar gyfer y gwaith ymchwil i adolygu 
systemau). Bydd y dystiolaeth o'r gwaith ymchwil yn 
dangos pa gamau gweithredu pellach sydd eu 
hangen i fynd i'r afael â'r bylchau yn y 
gwasanaethau a achosir gan integreiddio gwael.  
 
Wedi'i gwblhau 

5 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, 
drwy’r “Grŵp Datblygu Addasiadau Gwell” 
newydd yn ceisio sicrwydd bod sefydliadau 
darparu yn cymryd y camau angenrheidiol i 
gyflawni argymhellion yr Archwilydd Cyffredinol. 
O gofio bod y tystion, gan gynnwys Llywodraeth 
Cymru, wedi derbyn canfyddiadau’r Archwilydd 
Cyffredinol a’r angen am newid, mae’r Pwyllgor 
o’r farn ei bod yn briodol i Lywodraeth Cymru 
arwain y gwaith o sicrhau bod y gwendidau 
parhaol hyn yn cael sylw. Byddwn yn gofyn i 
Lywodraeth Cymru ddangos i’r Pwyllgor fod y 
gwaith hwn yn mynd rhagddo, erbyn mis 
Rhagfyr 2019 fan bellaf.  
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwain y gwaith o fynd 
i'r afael â'r gwendidau hirsefydledig a nodwyd gan 
Swyddfa Archwilio Cymru. Adolygwyd gwaith y Grŵp 
Llywio Addasiadau Gwell.  Ailenwyd y Grŵp yn 
"Grŵp Llywio Addasiadau i Dai". Mae'r Cylch 
Gorchwyl yn nodi'n benodol fod y grŵp yn 
canolbwyntio ar weithredu ar argymhellion Swyddfa 
Archwilio Cymru a bod ganddo gynllun gwaith i fynd 
i'r afael â phob argymhelliad. Adolygwyd aelodau o'r 
grŵp er mwyn sicrhau bod ei waith yn cyd-fynd â'r 
amcan cyflawni hwn.   
 
Mae aelodau o'r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o 
Gofal a Thrwsio Cymru, Tai Cymunedol Cymru, 
CLlLC, awdurdodau lleol, Anabledd Cymru a 
Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 
 
Ffurfiwyd grwpiau gorchwyl a gorffen i ganolbwyntio 
ar glystyrau penodol o'r argymhellion a wnaed gan 
Swyddfa Archwilio Cymru.  
 
Mae'r ddau grŵp wedi cyfarfod yn ystod y cyfnod 
adrodd blaenorol a pharatowyd papurau drafft yn 
amlinellu'r dulliau a gaiff eu defnyddio i fynd i'r afael 
â'r argymhellion a chânt eu cyflwyno i'r Bwrdd Llywio 

Rhagfyr 2019 
 
Gwaith yn mynd 
rhagddo  T
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ar 20 Gorffennaf.  
 
Caiff y cynigion polisi, os byddant yn cael eu 
cymeradwyo, eu cyflwyno i randdeiliaid.  

6 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
adolygu ei ddangosyddion perfformiad 
cenedlaethol ar gyfer casglu data yn 2019-20. 
Dylai’r dangosyddion gael eu llunio i ganiatáu i 
sefydliadau darparu werthuso eu perfformiad, 
llywio eu strategaeth a gwella’r ddarpariaeth 
gwasanaethau. Dylai Llywodraeth Cymru 
sicrhau bod y camau diwygiedig yn:  
• Adlewyrchu’r safonau gofynnol lleiaf a 
ddatblygwyd ar gyfer addasiadau i ganiatáu 
gwerthusiad o effaith, llesiant a manteision 
ehangach buddsoddi mewn addasiadau. 
• Ymdrin â’r diffygion a nodwyd yn adroddiad yr 
Archwilydd Cyffredinol (paragraff 4.13);    ac yn  
• Ymdrin ag unrhyw fylchau a nodwyd yn sgîl y 
gwaith o fonitro a gwerthuso blwyddyn gyntaf 
GALLUOGI. 
Bydd y Pwyllgor yn monitro cynnydd yr 
argymhelliad hwn, erbyn mis Rhagfyr 2019 fan 
bellaf. 

Cwblhawyd Ebrill 19 
 
Cyhoeddwyd templed a chanllawiau electronig 
newydd ar wefan Llywodraeth Cymru, a oedd hefyd 
yn adlewyrchu safonau newydd y gwasanaeth a 
gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019. Mae'r broses o 
gasglu data yn cwmpasu'r holl ffrydiau ariannu gan 
gynnwys y rhai sydd wedi'u targedu at Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol a 
nodwyd yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar 
addasiadau i dai.  Mae'r templed a'r canllawiau yn 
seiliedig ar brofiad o gasglu data ac mae bellach yn 
cynnwys adran fanylach ar foddhad cwsmeriaid 
gyda'r gobaith o wella ein dealltwriaeth o effaith 
addasiadau i dai y rhai y gwneir y gwaith ar eu cyfer. 
Mae'r gwaith yn mynd rhagddo i gasglu a chyfuno 
data ar berfformiad sefydliadau cyflawni yn ystod 
2018-19.  Caiff hyn ei gyhoeddi cyn gynted ag y 
bydd yr ymarfer wedi'i gwblhau ac mae'n ymwneud 
ag Argymhelliad 9 yn adroddiad Swyddfa Archwilio 
Cymru.  
 

Cwblhawyd 
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/P/VG/2263/19 

Nick Ramsay AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Cardydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

8 Gorffennaf 2019 

Annwyl Nick, 

Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ‘Adolygiad 

Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd’. 

Mae’n bleser gennyf amgáu copi o ymateb Gweinidogion Cymru i’r argymhellion a nodwyd 
yn yr adroddiad uchod. Bydd yn cael ei osod yn y Swyddfa Gyflwyno. 

Ar ran y Cabinet, hoffwn ddiolch i chi a’r Pwyllgor am y ffordd ofalus ac ystyriol yr aethoch ati 
i gynnal yr ymchwiliad ac i gynhyrchu’r adroddiad. 

Bydd y Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol perthnasol yn falch o ddarparu unrhyw wybodaeth, 
esboniad neu fanylion ychwanegol os bydd angen hynny, yn dilyn yr ymateb hwn.  

Yn gywir, 

Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Health and Social Services 

Wedi amgáu: Atodiad A 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-20-19 PTN4
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Atodiad A  
 

Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 

‘Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a 

Ddysgwyd’ 

 
Darparwyd gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Dyddiad: 8 Gorffennaf  

 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad. Rwyf eisoes wedi 

amlinellu’r gwelliannau a’r heriau sy'n parhau yn y Bwrdd Iechyd yn fy natganiad ar 4 

Mehefin 2019. Yn ychwanegol rwyf cynnig yr ymateb canlynol i’r tri argymhelliad sydd 

ynddo.  

 

Argymhelliad 1. Nid ydym wedi ein hargyhoeddi bod digon o adnoddau’n cael eu neilltuo i 

gamau trawsnewid ac er bod y Bwrdd wedi penodi Cyfarwyddwr Trawsnewid, rydym yn 

argymell y dylai’r Bwrdd ystyried cyflwyno arbenigwyr allanol ychwanegol ar drawsnewid er 

mwyn cynorthwyo yn hyn o beth. 

 
Derbyn - Rydym wedi darparu cymorth ychwanegol sylweddol, cyfanswm o fwy na £80 

miliwn, i’r bwrdd iechyd o dan drefniadau’r mesurau arbennig. Mae hyn yn cynnwys 
buddsoddiad i wella gwasanaethau iechyd meddwl a bydwreigiaeth, a chyllid rheolaidd o 
£2.3 miliwn tuag at strwythurau gofal gweithredol. Mae asesiad Llywodraeth Cymru o’r 
adroddiad cynnydd diweddar ar y fframwaith mesurau arbennig yn cydnabod y cynnydd o 
ran prosesau llywodraethiant ac ansawdd, arweinyddiaeth y bwrdd, gwasanaethau iechyd 
meddwl, ymgysylltu a gweithio mewn partneriaeth a gofal sylfaenol. Fodd bynnag, rydym 
wedi bod yn glir gyda’r bwrdd iechyd bod llawer mwy i’w wneud, yn arbennig o ran sicrhau 
gwelliant cynaliadwy mewn perfformiad ariannol ac amseroedd aros. Rydym yn cytuno y 
bydd angen dull gweithredu ar draws y sefydliad cyfan er mwyn wneud hyn, ynghyd â 
rhagor o gymorth ac arbenigedd ar gyfer adfer a thrawsnewid. 
 
Mae’r bwrdd iechyd yn cydnabod bod angen newid sylweddol o ran cyflawni trawsnewid ac 
adfer. Er mwyn sicrhau bod gweithgareddau’n gyson, yn gydgysylltiedig ac yn cael yr 
adnoddau priodol, mae wedi ad-drefnu ei swyddogaeth trawsnewid ac arweinyddiaeth yn dri 
maes:  

 Trawsnewid – o dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cyllid;  

 Gwella Gwasanaethau a Chynhyrchiant; a 

 Swyddfa Rheoli Cyflawni – y ddau o dan arweinyddiaeth Cyfarwyddwr Gweithredol y 

Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.  

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn penodi arbenigwr allanol yn Gyfarwyddwr Adfer, a bydd 

hynny’n helpu i ymateb i argymhelliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus o ran trawsnewid. 

Bydd manylion terfynol y cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trawsnewid 

ac adfer ar gael yn fuan a byddem yn hapus i roi diweddariad pellach i’r Pwyllgor.  

 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at holl gyrff y 

GIG yng Nghymru i roi cyngor ar gyhoeddi adroddiadau er mwyn sicrhau bod y broses yn 

cael ei rheoli’n well yn y dyfodol. Dylai’r cyngor hwn gyfeirio at roi rhybudd ymlaen llaw, 

ynghyd â chopi dan embargo o’r adroddiad i’r rhai y mae’r adroddiad yn effeithio arnynt, cyn 
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ei ryddhau i’r wasg. Dylid rhoi cymorth digonol hefyd i gefnogi’r rhai a allai fod angen 

cymorth.  

 

Derbyn – Pan fydd adroddiadau ar fethiannau mewn gofal yn cael eu cyhoeddi, anghenion 

y rhai sydd wedi’u heffeithio a ddylai fod yn flaenaf, ac mae angen inni sicrhau eu bod yn 

cael y gefnogaeth briodol.  

 

Y drefn arferol yw dilyn cynllun cyhoeddi a chyfathrebu sy’n golygu rhoi copïau o’r 

adroddiad i’r rhai sydd wedi’u heffeithio, ynghyd â sesiwn friffio arbenigol sy’n cynnwys y 

cyfle iddynt ofyn cwestiynau i’r awduron. Byddwn hefyd yn ceisio darparu cymorth technegol 

ac emosiynol arall gan gynnwys, lle bo angen, llinell gymorth neu fynediad at gwnselwyr. Yn 

unol â’r drefn arferol bydd newyddiadurwyr yn cael copi o’r adroddiad ac yn cael eu briffio yr 

un pryd â’r rhai sydd wedi’u heffeithio, a hynny mewn lleoliadau gwahanol. Caiff yr 

adroddiadau eu rhannu hefyd ag Aelodau’r Cynulliad a rhanddeiliaid eraill sydd â 

diddordeb. 

 

Fodd bynnag, mae angen dysgu gwersi bob amser o’r profiad o ymdrin â’r broses o 

gyhoeddi adroddiadau, gan sicrhau ein bod, ar un llaw, yn agored ac yn dryloyw ond, yn 

sensitif hefyd i anghenion y bobl dan sylw. Mae hynny’n cynnwys sicrhau eu bod yn cael yr 

wybodaeth briodol, ynghyd â’r cymorth technegol ac emosiynol priodol i ddiwallu eu 

hanghenion. Cafodd hyn ei ddangos yn ddiweddar yn y modd y cafodd y teuluoedd a’r staff 

eu cynnwys pan gyhoeddwyd adroddiad y Colegau Brenhinol i wasanaethau mamolaeth 

Cwm Taf. 

 

Yng ngoleuni’r argymhelliad, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad pellach o’r modd 

caiff yr unigolion perthnasol eu cynnwys a’u cefnogi pan gyhoeddir adroddiadau yn y 

dyfodol. Yn dilyn yr adolygiad, byddwn yn ysgrifennu at holl gyrff y GIG ynglŷn ag ymdrin â 

chyhoeddi adroddiadau a byddwn yn rhannu copi o’r llythyr gyda’r Pwyllgor pan anfonir ef. 

 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell, bod Llywodraeth Cymru, yn y dyfodol, yn sicrhau bod 

unrhyw adolygiadau a gomisiynir o fethiannau yn unrhyw Fwrdd Iechyd yng Nghymru, yn 

cael eu sefydlu’n annibynnol ar y Bwrdd Iechyd dan sylw. 

 

Derbyn – Mae’r hyn a ddysgwyd wedi arwain yn barod at gymryd camau i sicrhau nad yw 

adolygiadau a gomisiynir i edrych ar fethiannau yn cael eu harwain gan y Bwrdd Iechyd dan 

sylw. Dangoswyd hyn yn ddiweddar pan ofynnodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol am i adolygiad y Colegau Brenhinol o wasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Cwm Taf gael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru ac i’r adroddiad gael ei 

gyflwyno i’r Llywodraeth, er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau a sicrhau annibyniaeth.  
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Papur Tystiolaeth cyn Sesiwn Graffu’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – 
15.07.2019 

Gwariant Datblygu ar Brosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd 

_______________________________________________________________ 

Adran 1: Y camau a gymerwyd a’r gweithdrefnau a ddilynwyd i ddatblygu'r 
cynigion. 

Adran 2: Manylion y gwariant. 

Adran 3: Ystyriaethau gwerth am arian, sef y prosesau caffael a'r 
cymeradwyaethau gweinidogol. 

Adran 4: Meincnodi’r gwariant. 

Adran 5: Caffael tir ac eiddo. 

_________________________________________________________________ 

Mae’r papur hwn yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 
ddatblygu Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd (“Prosiect yr M4”) hyd at adeg 
penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â gwneud y Gorchmynion statudol. 

Er nad yw’r Pwyllgor wrth gwrs yn craffu ar benderfyniad y Prif Weinidog, nac ar y camau 
nesaf a nodwyd gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, mae crynodeb o'r sefyllfa 
ddiweddaraf yn cael ei ddarparu isod. 

Yn ei ddatganiad llafar ar 4 Mehefin, dywedodd y Prif Weinidog na fyddai’n gwneud y 
Gorchmynion statudol ar gyfer Prosiect yr M4 yn sgil y galwadau ar wariant cyfalaf dros 
y blynyddoedd nesaf ar draws pob portffolio, a’r ffaith fod y Prif Weinidog yn rhoi mwy o 
bwys ar yr effeithiau andwyol y byddai'r prosiect yn eu cael ar yr amgylchedd nag a 
roddodd yr Arolygydd Cynllunio, o’u cydbwyso â’r manteision a ddisgwylid. 

Ar 5 Mehefin, fe wnaeth Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth nodi cyfres o fesurau i 
ddarparu buddion bach, ond uniongyrchol, a oedd yn cynnwys swyddogion traffig 
ychwanegol, cerbydau achub pwrpasol ar-alw, gwybodaeth fyw am amser teithiau, 
ystyried gweithrediad cyffyrdd ac ymgyrch ar ymddygiad gyrwyr.  Darparodd hefyd 
fanylion Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru i ystyried tagfeydd ar yr M4 yn ne-
ddwyrain Cymru, ac i gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ar gyfres o ddewisiadau 
amgen yng ngoleuni penderfyniad y Prif Weinidog.  

Cafodd Cylch Gorchwyl y Comisiwn ei gyhoeddi ar 5 Mehefin, a dywedwyd mai’r 
Arglwydd Terry Burns fyddai Cadeirydd y Comisiwn. Mae datganiad Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth ar gael yn y fan yma:  https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-
m4-casnewydd-camau-nesaf.  

__________________________________________________________________ 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-20-19 P2
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Adran 1: Y camau a gymerwyd a’r gweithdrefnau a ddilynwyd i ddatblygu'r 
cynigion. 
 

Mae prosesau ar gael i sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu gwneud fesul cam ac i 
sicrhau gwerth am arian wrth ystyried ymyriadau seilwaith trafnidiaeth megis Prosiect yr 
M4, ac roedd y prosesau’n dilyn yr amserlen a ddangosir yn gryno yn Nhabl 1 isod.  
 

Tabl 1 – Yr Amserlen Gyffredinol 
 

Dyddiad Cam 

Cyn 2013 Cafodd amrywiadau ar ddarn newydd o draffordd eu hystyried hyd at 
benderfynu ei fod yn anfforddiadwy yn 2009. Rhwng 2010 a 2012, cafodd 
pecynnau o fesurau rhatach eu hystyried dan Raglen ‘Mesurau Gwella 
Coridor yr M4’. Ystyrir bod y costau hyn ar wahân i waith datblygu Prosiect 
yr M4, ond y cyfanswm yw £24.7m yn dyddio yn ôl i 1992. 

Mawrth 2013 Bu'r Cabinet yn ystyried papur gan y Gweinidog Trafnidiaeth ar welliant 
strategol i’r M4, gan gynnwys canlyniad yr ymgynghoriad ar Fesurau Gwella 
Coridor yr M4.  
Fe wnaeth y Cabinet gymeradwyo’r camau nesaf ar gyfer symud ymlaen â’r 
cynllun, gan aros am gytundeb ar fynediad at bwerau benthyca.  

Mehefin 2013 Ar ôl cytundeb ar fynediad at bwerau benthyca, a phroses WelTAG 
(Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) [esbonnir hyn yn nes ymlaen yn 
y papur tystiolaeth], bu'r Cabinet yn ystyried papur gan y Gweinidog 
Trafnidiaeth a oedd yn argymell y camau nesaf i'w cymryd i gyhoeddi 
‘Cynllun drafft’ ar gyfer darn newydd o draffordd a mesurau cydategol, ochr 
yn ochr â chyhoeddiadau i symud ymlaen â Metro De-ddwyrain Cymru. 

2013 - 2014 Cynhaliwyd ‘Asesiad Amgylcheddol Strategol’ yn unol â Chyfarwyddeb yr 
UE 2001/42/EC. Mae’r broses hon yn darparu ar gyfer amddiffyniad lefel 
uchel i'r amgylchedd, drwy sicrhau bod ystyriaethau amgylcheddol yn cael 
eu hintegreiddio i'r gwaith o baratoi cynlluniau a rhaglenni (cyn iddynt droi’n 
‘brosiectau’) ac i gyfrannu at hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac amddiffyn yr 
amgylchedd.  
Mae hyn yn cynnwys asesiadau effaith ar Iechyd a Chydraddoldeb ac 
ymgynghoriadau, profi’r ‘dewisiadau amgen rhesymol’ a rhanddeiliad/y 
cyhoedd. 

Gorffennaf 
2014 

Y Cabinet yn cymeradwyo i gyllido Prosiect yr M4 drwy gyfuniad o 
fenthyciadau uniongyrchol a chyllidebau cyfalaf, yna penderfyniad gan y 
Gweinidog Trafnidiaeth i fabwysiadu'r Cynllun strategol ar gyfer darn 
newydd o draffordd. I bob pwrpas, penderfyniad gan Weinidogion Cymru i 
fwrw ymlaen â’r gwaith datblygu ar lefel prosiect. 

2015 Adolygiad Barnwrol o benderfyniad strategol Gweinidogion Cymru. 
Penodi Asiant y Cyflogwr (Arcadis) a Thîm Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr i ddatblygu manylion ar lefel prosiect.  Roedd y tîm yn cynnwys 
consortiwm rhyngwladol o Costain, Vinci Grand Projects Taylor Woodrow, 
fel contractwyr, ynghyd â'r dylunwyr Arup ac Atkins, a’r ymgynghorwyr 
amgylcheddol RPS.  

Mawrth 2016 
– Mawrth 
2018 

Yn dilyn cymeradwyaethau'r gweinidogol, cyhoeddi Gorchmynion drafft a’r 
wybodaeth gysylltiedig am ddylunio a'r amgylchedd, hyd at ddiwedd yr 
Ymchwiliad Cyhoeddus. 

Medi 2018 – 
Chwefror 
2019 

Swyddogion Llywodraeth Cymru yn cael Adroddiad yr Arolygwyr, gwneud 
gwaith diwydrwydd dyladwy, gan gynnwys adolygiad cyfreithiol a pholisïol. 
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Chwefror 
2019 – 
Mehefin 2019 

Y Prif Weinidog yn ystyried adroddiad a chyngor yr Arolygydd, gan gynnwys 
y Cabinet yn trafod mater fforddiadwyedd. 

4 Mehefin 
2019 

Penderfyniad y Prif Weinidog i beidio â symud ymlaen i wneud y 
Gorchmynion. 
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Proses WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) 
 
Roedd datblygiad Prosiect yr M4 yn dilyn proses WelTAG.   
 
Proses WelTAG yw proses strwythuredig Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu ymyriad 
arfaethedig i'r system drafnidiaeth, o’r asesiad i'r broblem, ystyried datrysiadau posibl a 
dylunio’r cynllun, hyd at weithredu a gwerthuso'r prosiect.  
 
Mae pum cam i WelTAG, fel y gwelir yn Ffigur 1 drosodd. Mae’r tri cham cyntaf yn arwain 
at ddethol yr ymyriad arfaethedig. Mae’r ddau gam olaf yn delio â’r cyfnod wrth ei roi ar 
waith ac wedi hynny, gan gofnodi beth sy’n digwydd a beth sy’n cael ei gyflawni mewn 
gwirionedd. 
 

 
Ffigur 1 - Camau’r WelTAG 

 
Mae adroddiadau Camau 1 a 2 WelTAG yn 2013 ar gael yn y fan yma: http://m4-
newport.persona-pi.com/4-scheme-development-and-alternatives.  Mae’r achosion 
busnes cysylltiedig ar gael isod. 
 
Asesiad Amgylcheddol Strategol 
 
Oherwydd maint y cynigion, daethpwyd i'r casgliad fod proses ‘Asesiad Amgylcheddol 
Strategol’ yn briodol yn gyfreithiol er mwyn cydymffurfio â Rheoliadau Amgylcheddol 
Ewrop.  Mae gweithdrefn yr Asesiad Amgylcheddol Strategol yn mynnu bod adroddiad 
amgylcheddol yn cael ei lunio lle nodir yr effeithiau arwyddocaol tebygol ar yr amgylchedd 
a’r dewisiadau amgen rhesymol i’r cynllun neu'r rhaglen arfaethedig. Mae’r cyhoedd a'r 
awdurdodau amgylcheddol yn cael gwybod am y cynllun neu'r rhaglen ddrafft, 
ymgynghorir â nhw yn ei gylch, ac mae adroddiad amgylcheddol yn cael ei baratoi. Roedd 
y broses yn cynnwys y canlynol: 

- Cynnig ac asesiad o ‘Gynllun Drafft’ 
- Asesiad o’r ‘Dewisiadau Amgen Rhesymol’. 
- Asesiad Amgylcheddol Strategol, gan gynnwys Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd. 
- Llunio Asesiad Effaith ar Iechyd, a gweithdy gyda rhanddeiliaid. 
- Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb, a gweithdy gyda rhanddeiliaid. 
- Ymgynghoriad cyhoeddus ac arddangosfeydd ar yr uchod.   

 
Er bod y gwaith hwn, yn dechnegol, wedi digwydd cyn datblygu ar lefel prosiect, mae’n 
cael ei gynnwys yn yr wybodaeth a roddir i'r Pwyllgor ar y costau sy’n gysylltiedig â 
Phrosiect yr M4 oherwydd ei fod wedi cyfrannu’n uniongyrchol at y penderfyniad strategol 
i fwrw ymlaen â phrosiect. 
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Achosion Busnes 

Paratowyd achosion busnes ar gyfer y cymeradwyaethau fesul cam, a hynny yn unol â 
chyfarwyddyd ‘model busnes pum achos’ Llyfr Gwyrdd y Trysorlys.  
  
Roedd y penderfyniad strategol i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddatblygu Prosiect yr M4 yn 
2014 yn seiliedig ar Achos Busnes Amlinellol a wnaed yn 2014: 
http://www.m4newport.com/assets/business-case-20142.pdf 
 
Roedd proses yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn seiliedig ar Adroddiad Asesiad Economaidd 
a wnaed yn 2016, ac Adroddiad Asesiad Economaidd Ehangach a wnaed hefyd yn 2016. 
Yn ystod yr Ymchwiliad, digwyddodd newid sylweddol ym maint y prosiect er mwyn 
lliniaru'r effeithiau ar Ddociau Casnewydd.  O ganlyniad i hynny, cafodd yr Adroddiad 
Asesiad Economaidd ei ddiwygio, ynghyd â’r Adroddiad Asesiad Economaidd Ehangach. 
Mae’r holl adroddiadau ar gael yn y fan yma: https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o-amgylch-
casnewydd  
 
 
Proses Gymeradwyo Cyfnodau Allweddol 
Mae’r gwaith o gyflawni prosiectau ffyrdd pwysig gan Lywodraeth Cymru yn dilyn proses 
linol o gymeradwyo Cyfnodau Allweddol, sy'n darparu’r fframwaith cymeradwyo ariannol 
ar gyfer y prosiectau, ac sy’n delio ag arfarnu opsiynau, dylunio, y broses statudol, y 
gwaith adeiladu a’r ôl-ofal. Mae cynnydd y prosiect yn dibynnu ar adolygiad ‘clwydi 
cyfnodau’ a chymeradwyaeth gweinidogol. Mae proses gymeradwyo Cyfnodau Allweddol 
hefyd yn cynnwys adolygiadau 'clwydi’.  
 
Mae proses gymeradwyo Cyfnodau Allweddol yn gyson â phroses WelTAG, ac mae’n 
seiliedig ar dechnegau rheoli prosiectau ‘PRINCE2’. 
 
Yn dilyn y penderfyniad strategol o fwrw ymlaen â darn newydd o'r draffordd yn 2013 (a'r 
Adolygiad Barnwrol wedi hynny, ac mae costau hwnnw wedi’u dyrannu yn y papur hwn), 
dechreuodd Prosiect yr M4 ar ‘Cam Allweddol 3’, hyd at gyhoeddi Gorchmynion drafft a’r 
holl wybodaeth berthnasol i alluogi i'r broses statudol o wneud penderfyniadau ddigwydd.  
Cafodd ‘Cyfnod Allweddol 4’ ei gwblhau hefyd, sy’n rhychwantu’r cyfnod o gyhoeddi’r 
Gorchmynion drafft i’r Ymchwiliad Cyhoeddus hyd at benderfyniad ynghylch symud 
ymlaen at y gwaith adeiladu.  
 

 

Gweithgareddau ac Allbynnau Datblygiad y Prosiect 
Roedd rhai o weithgareddau ac allbynnau camau datblygu Prosiect yr M4, o ffafrio llwybr 
at y penderfyniad statudol, yn cynnwys y rhai sydd yn Ffigur 2 isod.  
 
Cafodd y rhain eu llunio gan mwyaf gan Dîm Technegol a Thîm Gweithdrefnol 
‘Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr’ Cyd-fenter Costain Vinci. Ac mae’r gwariant gyda’r 
rheini wedi’u nodi yn Nhabl 2 isod. 
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 Ymchwiliad Tir tuag at waith dylunio 

rhagbaratoadol y prosiect ac i gynyddu 

cywirdeb rhagolygon y gwaith adeiladu. 

 Llunio dyluniad rhagbaratoadol yn unol â 

‘Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd’ 

Llywodraeth Cymru i fynd â’r cynllun at y 

gorchmynion drafft. 

 Paratoi deunyddiau cyflwyno ar gyfer 

Arddangosfa Wybodaeth i'r Cyhoedd, a 

chynnal 10 Arddangosfa, gan gynnwys costau 

hysbysebu. 

 Adroddiad ar yr Arddangosfa Wybodaeth i’r 

Cyhoedd. 

 Adroddiad Dewisiadau Dylunio. 

 Adroddiad Arolygon Traffig.  

 Adroddiad Rhagolygon Traffig a Dilysu 

Modelau Lleol. 

 Adroddiad ar ofynion cynnal a chadw’r Bont ar 

Wysg. 

 Adroddiad Cysoni. 

 Adroddiad Strategaeth Cyffyrdd.  

 Adroddiad Defnydd a Pherchnogaeth Tir.  

 Adroddiad Ymchwiliad Tir.  

 Adroddiad Dylunio Geodechnegol. 

 Adroddiad Asesiad Economaidd.  

 Dyluniad tirlunio ac ecolegol, a chreu 

Uwchgynlluniau Amgylcheddol drafft.  

 Awdit Diogelwch y Ffordd Cam 1.  

 Datblygiad ac Adroddiad Gwyriadau oddi wrth 

y Safonau.  

 Adroddiad Asesu’r Cynllun Cam 3.  

 Cynigion dylunio rhagbaratoadol terfynol 

1:2500 gydag Uwchgynlluniau Amgylcheddol.  

 Amserlenni Gweithgareddau a Chostau 

Targedau Cychwynnol.  

  Cynlluniau ac Amserlenni Cyfeirnodau Tir.  

 Cynllun Rheoli Amgylcheddol Drafft ar gyfer y 

Gwaith Adeiladu. 

 Asesiad Effaith Economaidd Ehangach. 

 Cynlluniau ac amserlenni terfynol drafft y 

Gorchmynion Llinell a Ffyrdd Ymyl ar gyfer 

rhyw 200 o fuddiannau tir, ynghyd â chysylltu â 

phob tirfeddiannwr i drafod.  

 Cynlluniau ac amserlenni drafft terfynol ar 

gyfer Gorchmynion Prynu Gorfodol. 

 Datblygu Cost Dargedol ar gyfer y Gwaith 

Adeiladu. 

 Adroddiad Cyhoeddi'r Gorchmynion.  

 Adroddiad Sgrinio Asesiad o'r Effaith ar 

Safleoedd Ewropeaidd. 

 Adroddiad Cwmpasu'r Asesiad Effaith 

Amgylcheddol ac Asesiad o’r Effeithiau ar 

Safleoedd Ewropeaidd. 

 Datganiad Amgylcheddol (12 Cyfrol yn delio 

â’r holl effeithiau amgylcheddol, megis 

ansawdd yr aer, tirlun a gweledol ac ecoleg). 

 Uwchgynlluniau Amgylcheddol Terfynol. 

 Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad 

Amgylcheddol. 

 Datganiad Terfynol i Hysbysu Asesiad 

Priodol. 

 Paratoi deunyddiau cyflwyno ar gyfer 

Arddangosfeydd o'r Gorchmynion, a rheoli'r 

Arddangosfeydd. 

 Paratoi trwyddedau amgylcheddol 

rhagarweiniol  a chydsyniadau, a thrafod gyda 

Chyfoeth Naturiol Cymru. 

 Asesu Cydymffurfiaeth â’r Gyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr, a thrafod gyda Chyfoeth 

Naturiol Cymru. 

 Adroddiad ar yr arddangosfeydd 

gorchmynion. 

 Ymatebion drafft a gwrthbrofi 

gwrthwynebiadau. 

 Paratoi prawf o dystiolaeth ar gyfer 22 o 

dystion, a chael tystion i fynychu’r Ymchwiliad. 

 Adolygu ac ymateb i rhyw 6500 o 

gyflwyniadau i'r Ymchwiliad Cyhoeddus. 

 Asesu'r dewisiadau amgen (28) a llunio 

adroddiad, ynghyd ag asesiad ychwanegol 

penodol o'r ‘llwybr glas’.  

 Adroddiad ar yr Ymchwiliad Cyhoeddus. 

 Amserlen o'r adeiladwaith hwylustod, a 

chysylltu â thirfeddianwyr i’w ddatblygu.  

 Diweddaru Cynllun Rheoli Amgylcheddol Cyn 

Adeiladu. 

 Datblygu Gofynion Monitro Amgylcheddol a 

chytundeb â Chyfoeth Naturiol Cymru. 

 Adolygu a Monitro'r Adroddiad 

Cydymffurfiaeth. 

  Mae copïau o’r adroddiad ar gael yn y fan 

yma: https://llyw.cymru/m4-y-coridor-o 

amgylch-casnewydd 

 

Ffigur 2 – Gweithgareddau ac Allbynnau Datblygiad Prosiect yr M4 
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Adran 2: Manylion y gwariant 
 
Yn Nhabl 2 isod, rhoddir crynodeb o'r gwariant ar ddatblygu Prosiect Coridor yr M4 o 
amgylch Casnewydd. 
 
Er bod hyn yn dechnegol cyn sefydlu Prosiect yr M4, er mwyn bod yn gyflawn mae’r tabl 
yn cynnwys costau am waith strategol yn 2013 a gyfrannodd at y penderfyniad yn 2014 i 
symud ymlaen i adeiladu. Roedd y gwaith strategol hwnnw yn cynnwys Asesiad 
Amgylcheddol Strategol, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, Asesiad Effaith ar 
Gydraddoldeb, Asesiad Effaith ar Iechyd, ymgynghoriad cyhoeddus, ac Adolygiad 
Barnwrol wedi hynny. 
 
Mae rhai o weithgareddau ac allbynnau’r gwariant datblygu ar gael yn y rhestr yn Ffigur 
2 o'r papur hwn.  Mae’r gwaith sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau statudol 
wedi’i ddiffinio'n bendant gan gyfarwyddyd a deddfwriaeth megis WelTAG (ceir esboniad 
yn Adran 1 o'r papur hwn), y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd, Rheoliadau Asesu 
Effeithiau Amgylcheddol, a’r Ddeddf Prynu Gorfodol. 
 

Tabl 2 - Cyfansymiau’r Crynodeb o Wariant Datblygu Prosiect yr M4 
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2013 – Maw 2016 
(Cyfnod Allweddol 3 
Llywodraeth Cymru 
h.y. penderfyniad i 
barhau â’r prosiect 
hyd at gyhoeddi’r 

Gorchmynion drafft) 

26.422 0 2.031 1.883 4.113 1.7 36.149 

Ebrill 2016 – 
Mawrth 2019 

(Cyfnod Allweddol 4 
Llywodraeth Cymru 

h.y. cyhoeddi 
Gorchmynion drafft 
hyd at benderfyniad 
statudol gan y Prif 

Weinidog) 

53.590 1.202 3.408 13.150 6.610 0 77.96 

Cyfansymiau 80.012* 
 

1.202 5.439* 15.033 10.723 1.7 £114.109m 

*Gweler Ffigur 2 ar dudalen 5 am enghreifftiau o allbynnau'r gwariant hwn. Tudalen y pecyn 73
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Crynodeb o’r Costau Datblygu 
Cyfanswm gwariant datblygu Prosiect yr M4 ers 2013/14 yw £114m (yn cynnwys 
TAW).  Mae hyn yn cynnwys costau ar gyfer yr ‘Asesiad Amgylcheddol Strategol’ 
blaenorol, a’r Adolygiad Barnwrol a gynhaliwyd wedi hynny o’r penderfyniad strategol i 
symud ymlaen i ddatblygu'r prosiect, y gwaith ymgysylltu helaeth â'r cyhoedd a phroses 
yr ymchwiliad llawn.  
 
Mae £114m yn cynnwys paratoi ar gyfer yr Ymchwiliad a'r costau o’i gynnal , ac 
amcangyfrifir mai £22m oedd y rheini ar ddechrau'r Ymchwiliad (Chwefror 17).  Yn ystod 
yr Ymchwiliad, cafodd yr amcangyfrif ei adolygu i £44m (Rhagfyr 17). Roedd y codiadau’n 
adlewyrchu'r angen i ymestyn cyfnod yr Ymchwiliad er mwyn ystyried yn briodol pob 
dewis arall a’r materion a godwyd, a faint o waith sydd ei angen i ddatblygu'r cynigion 
oherwydd y newidiadau yn y cwmpas yn deillio o gysylltiad helaeth a manwl â 
rhanddeiliaid megis Cyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â maint y dulliau lliniaru 
amgylcheddol, ac Associated British Ports ynglŷn â mesurau lliniaru yn Nociau 
Casnewydd.  
 
Alldro’r elfen hon yn y pen draw oedd £53m, heb TAW, neu £61m yn cynnwys TAW.  
£61m yw’r ffigwr terfynol sydd wedi’i gynnwys yn y £114m. Roedd y gwariant yn destun 
cymeradwyaethau gweinidogol fel y nodir yn Adran 3 o'r papur hwn. O fewn y £61m ar 
gyfer paratoi a chynnal yr Ymchwiliad, roedd cost alldro gwirioneddol gwaith gweinyddol 
yr Ymchwiliad yn £11.5m, ac roedd hynny’n cynnwys: 
 

- Arolygwyr annibynnol - £445,708 
- Tim yr arolygwyr - £89,865 
- Costau cyfreithiol - £1,128,761 
- Ffioedd proffesiynol - £8,728,553 
- Gweinyddu - £1,072,354. 

 
 

Crynodeb o Amcangyfrif o’r Costau Adeiladu 
Er nad yw hyn o fewn cylch gwaith y Pwyllgor o ran craffu ar y costau datblygu, darperir 
tabl isod o amcangyfrif o gostau adeiladu'r cynllun. 
 
Ar ddechrau'r Ymchwiliad, amcangyfrifwyd mai £1,131m, heb TAW ar brisiau Chwarter 
4, 20015 oedd cost adeiladu'r cynllun. Mae Tabl 3 isod yn dangos newidiadau o ran 
cwmpas yn ystod yr Ymchwiliad, a’r newid mwyaf oedd ffordd ymuno newydd i ymateb i 
wrthwynebiad gan Roadchef yng Ngwasanaethau Magwyr, a chyflwyno £136.3m (ac 
arian wrth gefn) o adeiladwaith hwylustod ar gyfer Dociau Casnewydd.  Digwyddodd y 
newid mawr hwn oherwydd bod angen lliniaru rhag y posibilrwydd o ‘niwed difrifol’ i waith 
statudol y porthladd. Fe wnaeth hyn gynyddu amcangyfrif y gwaith adeiladu, o £1,131m 
i £1,321m (heb TAW ar brisiau Chwarter 4 2015). 
 
 
Y Costau ‘Dirwyn i Ben’ Disgwyliedig  
Ar adeg y penderfyniad gweinidogol, £9.2 yw amcangyfrif y gost o gwblhau’r prosesau 
statudol cyfredol a dirwyn Prosiect yr M4 i ben. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel 
ymgysylltu â rhanddeiliaid, ymdrin â thiroedd a materion digolledu yn ogystal â sicrhau 
bod yr holl ddata a gasglwyd fel rhan o’r broses hon (megis modelau traffig a data arolwg 
amgylcheddol) yn cael ei gofnodi’n briodol a’i drosglwyddo i Gomisiwn Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru sydd wrthi’n cael ei ffurfio. Bydd hyn yn sicrhau bod y gwerth sy’n cael 
ei gadw ar wariant datblygu ar ei uchaf posib. 
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Tabl 3 - Olrhain Amcangyfrifon Costau’r Gwaith Adeiladu yn ystod yr Ymchwiliad 
(£m, heb TAW, sylfaen prisiau Chwarter 4 2015) 
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Adran 3: Ystyriaethau gwerth am arian, h.y. y prosesau caffael a’r 
cymeradwyaethau Gweinidogol.  
 
Mesurau i sicrhau Gwerth am Arian yng Ngweithgareddau Datblygu Prosiect yr M4 
Cymerwyd y mesurau canlynol i sicrhau bod y gwariant ar ddatblygu Prosiect yr M4 yn 
darparu gwerth am arian: 

 Cymeradwyaethau gweinidogol i gyllidebau gwariant cyn gwario. 

 Defnyddio prosesau cymeradwyo clwydi safonol y Llywodraeth. 

 Defnyddio prosesau datblygu safonol y Llywodraeth, megis proses Cyfnodau 
Allweddol a’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd.  

 Proses gaffael agored i gyflenwyr ar gyfer gweithgareddau datblygu gyda 
thendrwyr cystadleuol i sicrhau ansawdd yr elfennau i’w cyflawni ac i sicrhau 
bod y cyfraddau’n gystadleuol. 

 Staff arbenigol Peirianneg Siartredig i gael eu cyflogi’n uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru i reoli a chyfarwyddo gweithgareddau datblygu ac i wneud 
penderfyniadau am gleientiaid (drwy gymeradwyaethau gweinidogol) ar 
faterion megis maint tyllau turio ymchwiliadau tir, gan gydbwyso'r costau a 
gafwyd wrth wneud arolygon a’r cynnydd yng nghywirdeb gwybodaeth am 
safleoedd, ac felly yr amrywiad yng nghostau'r gwaith adeiladu yn nes ymlaen. 

 Penodi Asiant y Cyflogwr i fonitro a rheoli materion technegol, masnachol a 
chytundebol ar draws cyflenwyr datblygu. 

 
Asesiad Cyffredinol o Werth am Arian mewn perthynas â Phrosiectau 
Mae asesu'r gwerth am arian sy'n cael ei ddarparu gan gynlluniau trafnidiaeth yn golygu 
gwerthuso’r effeithiau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddeall perfformiad 
y system drafnidiaeth, gan asesu'r angen i ymyrryd a gan ystyried effeithiau 
cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ein cynlluniau ar gyfer y system 
drafnidiaeth. Mae’r rhain yn darparu gwybodaeth gyson y mae modd ei chymharu ar 
draws Cymru gyfan ar gyfer y system drafnidiaeth a’r rheini sy’n arwain ein hymyriadau. 
Mae’r egwyddorion cyffredinol sy’n sail i’n dull wedi cael eu nodi yn a) i d) isod:  
 

a. Dylai'r achos dros unrhyw ymyriad neu brosiect penodol a gynigir gael ei gefnogi 
gan dystiolaeth glir o fater(ion) y mae angen eu trin, a thystiolaeth y bydd yr 
ymyriad neu’r prosiect yn wir yn effeithiol wrth ddelio â’r mater(ion).  
 

b. Ni fydd achos yn cael symud ymlaen heblaw fod ganddo achos busnes hyfyw. 
Dylai'r achos busnes fod yn gymesur i lefel y buddsoddiad dan sylw, a rhaid iddo 
gael ei ddilysu'n briodol.  
 

c. Pan fo gwerthusiad neu dystiolaeth arall yn awgrymu nad yw ymyriad neu brosiect 
yn cael ei gyflawni'n effeithiol a / neu na fydd yn darparu'r manteision a ddisgwylir, 
ymchwilir i hyn a bydd yr ymyriad neu’r prosiect yn cael ei atal os dyna yw’r ateb 
mwyaf priodol a chost-effeithiol.   
 

d. Bydd pob prosiect yn cael ei werthuso, a chofnodir a phrofir y manteision drwy 
gymharu â’r achos busnes. 
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Caffael a Rheoli Cyflenwyr Prosiect yr M4 
Mae Cyfarwyddebau Caffael yr Undeb Ewropeaidd yn sefydlu rheolau caffael cyhoeddus 
ledled yr Undeb Ewropeaidd, ac maent yn berthnasol i unrhyw bryniannau cyhoeddus 
uwchlaw’r trothwyon a ddiffinnir. Pwrpas y cyfarwyddebau yw creu cyfleoedd ar gyfer 
caffael cyhoeddus yn yr Undeb Ewropeaidd, a sicrhau bod cyflenwadau, gwasanaethau 
a gwaith yn gallu symud yn rhwydd. Mae’r cyfarwyddebau’n cael eu deddfu yn y DU gan 
Reoliadau Contractau Cyhoeddus (y Rheoliadau). 
 
Mae’r Rheoliadau’n nodi rheolau sy'n mynnu bod rhaid hysbysebu contractau o’r fath 
(cyhoeddir hysbysiadau contractau) yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd 
(OJEU). Caffaelwyd cyflenwyr Prosiect yr M4 dan y Rheoliadau, gan gynnwys y ddwy brif 
dasg ar gyfer datblygiad rhagbaratoadol hyd at gyhoeddi Gorchmynion drafft (Cyfnod 
Allweddol 3 Llywodraeth Cymru) ac oddi yno hyd at gwblhau'r broses statudol, gan 
gynnwys Ymchwiliad Cyhoeddus (Cyfnod Allweddol 4 Llywodraeth Cymru; Asiant y 
Cyflogwr (Arcadis) a Thîm Technegol a Gweithdrefnol Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr (Cyd-fenter Costain Vinci).  
 
Cafodd y tendrau eu caffael drwy ddefnyddio’r tendr mwyaf manteisiol yn economaidd. 
Mae’r maen prawf hwnnw yn galluogi'r awdurdod contractio i ystyried y meini prawf sy’n 
adlewyrchu agweddau ansoddol, technegol a chynaliadwy y tendr, yn ogystal â’r pris, 
wrth ddod i benderfyniad ynghylch dyfarnu. Fe wnaeth Asiantwyr y Cyflogwr a thendrwyr 
Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr gyflwyno cyfraddau cystadleuol, a oedd yn rhan o’r 
maen prawf cyffredinol wrth ddod i benderfyniad i ddyfarnu contractau iddynt (drwy 
gymeradwyaeth weinidogol).  
 
Roedd Contract Asiant y Cyflogwr yn seiliedig ar y Contract Gwasanaethau Proffesiynol 
NEC 3 y Contract Peirianneg Newydd, a chafodd ei ddyfarnu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 
3, 4 a 6 (gwaith adeiladu posibl).  Roedd Contract Contractwr y Cyfranogiad Cynnar gan 
Gontractwr yn seiliedig ar Gontract Gwasanaethau Proffesiynol NEC3, a chafodd ei 
ddyfarnu ar gyfer cyfnodau allweddol 3 a 4. Roedd dewis ar gael i Gontractwr y 
Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr fynd ymlaen i Gyfnod Allweddol 6 dan Gontract 
Peirianneg ac Adeiladu NEC3.   Fodd bynnag, petai'r cynllun wedi symud ymlaen i 
Gyfnod Allweddol 6, bwriad Llywodraeth Cymru oedd ailgaffael contract dylunio ac 
adeiladu i sicrhau bod gwerth am arian yn digwydd. 
 
Roedd dyletswyddau Asiant y Cyflogwr yn cynnwys gwaith monitro ariannol a thechnegol 
ar gyflwyniadau contractwyr Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr i sicrhau bod y gwerth 
gorau yn digwydd am eu gwasanaeth. Cafodd pob achos o reoli newid ei gofnodi, roedd 
Llywodraeth Cymru yn dilysu cofnod llawn o Ddigwyddiadau Digolledu ac roedd Asiant y 
Cyflogwr yn eu cyfarwyddo.  Roedd rhai o'r digwyddiadau digolledu yn ymwneud â newid 
dyluniad er mwyn ‘gweithio gwerth’ y cynllun, a’r ymchwiliad tir er mwyn tynnu risgiau o'r 
prosiect drwy ddarparu mwy o sicrwydd ynghylch y costau. Drwy wneud hyn, cyflwynwyd 
cynigion gan gontractwr Cyfranogiad Cynnar gan y Contractwr.  Fe wnaeth swyddogion 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio Asiant y Cyflogwr i ddarparu dilysiad technegol a 
masnachol i argymell cwmpas a phris, i’w symud ymlaen drwy gyfarwyddyd a digwyddiad 
digolledu wedi hynny.   
 
Roedd y gwariant hwn yn rhan o gyllidebau cyffredinol Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod 
Allweddol 4, a oedd yn cael eu rheoli gyda’i gilydd (gan gynnwys Tir / ymgymerydd 
statudol / costau trydydd partïon, contractwr Cyfranogiad Cynnar gan Gontractwr, Asiant 
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y Cyflogwr ac ati) gan Asiant y Cyflogwr ar ran Llywodraeth Cymru, gydag unrhyw newid 
yn cael ei gofnodi a’i fonitro drwy’r broses rheoli newidiadau.   
 
Yn y rhestr yn Nhabl 4 isod, mae modd gweld y 15 cyflenwr sydd â’r gwariant mwyaf ar 
weithgareddau datblygu, ac mae crynodeb o'r ffordd y cawsant eu caffael a’r 
gweithgareddau a wnaethant ar gael isod.  
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Cyflenwr yn ôl Gwariant 
Mwyaf 

Gwariant 
ers 2013 

Dull Caffael Gweithgareddau 

CYD-FENTER COSTAIN 
VINCI 

78.5m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau datblygu prosiect, gan 
gynnwys ymchwiliad tir ac amgylcheddol, a mynd 
â’r Prosiect drwy broses statudol, gan gynnwys 
Ymchwiliad. 
[Yn ogystal â gweithgareddau eraill sydd yn y 
rhestr yn Ffigur 2 ar dudalen 5] 

Partneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig ARCADIS 

7.6m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau Asiant y Cyflogwr, sy’n 
cynnwys rheoli'r prosiect, rheoli costau a rheolaeth 
fasnachol, cyngor technegol a chymorth.  
Cymorth gan is-ymgynghorwyr fel arbenigwyr 
porthladdoedd a morol ar fater Dociau Casnewydd. 

Partneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig GELDARDS 

2.3m 
Cyflenwr ar y 
Fframwaith 

Darparu cyngor cyfreithiol ar gyfer cytundebau 
Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ac ABP. Ynghyd â 
darparu gwasanaethau cwnsler y Frenhines i'r 
Ymchwiliad. 

OVE ARUP AND 
PARTNERS INTL LTD 

5.2m Tendr OJEU 

Cefnogaeth dechnegol drwy'r Asesiad 
Amgylcheddol Strategol, gan gynnwys asesiadau 
effaith iechyd a chydraddoldeb ac ymgysylltu â 
rhanddeiliaid. 

ASSOCIATED BRITISH 
PORTS 

6.0m 

Drwy ABP, 
gyda 
Llywodraeth 
Cymru yn 
dilysu 

Taliadau i ABP ar gyfer datblygu mesurau i addasu 
ardaloedd i leoli tenantiaid o linell y ffordd ac i 
wella’r cei i liniaru rhag y gostyngiad yn y mynediad 
at ddoc y gogledd. Roedd y costau’n cynnwys 
ymgynghorwyr technegol a chyfreithiol, yn ogystal 
ag amser staff ABP, i ystyried y prosiect. 

PEIRIANNEG 
GEODECHNEGOL 

1.5m Tendr OJEU 
Gwaith ymchwiliad tir cynnar ar gyfer y broses 
dendro i’r tîm datblygu.  Rhagor o gostau 
ymchwiliadau tir yn y gweithgareddau CVJV. 

YR AROLYGIAETH 
GYNLLUNIO 

0.6m 

Unig 
ddarparwr y 
gwasanaeth i 
Lywodraeth 
Cymru. 

Darparwyr Arolygwyr peirianneg a chynllunio, 
ynghyd â swyddog rhaglenni ar gyfer blwyddyn 
gyfan o Ymchwiliad, ynghyd ag ysgrifennu 
adroddiadau wedi hynny. 

DŴR CYMRU 0.6m 

Gweithred Un 
Tendr  – 
Gwyriad yn 
bodoli 

Gwaith amcangyfrif a dylunio cynnar (proses 
Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4) i 
gynllunio i ddargyfeirio gwasanaethau dros dro neu 
yn barhaol er mwyn lleihau’r effaith ar DCWW a’r 
gwaith peirianneg ar gyfer Prosiect yr M4. 

MOTT MACDONALD LTD 0.5m 
Cyflenwr ar y 
Fframwaith 

Darparu cyngor ynghylch modelau traffig. 

TATA STEEL UK LIMITED 0.5m 

Drwy Tata, 
gyda 
Llywodraeth 
Cymru yn 
dilysu 

Taliadau i TATA ar gyfer datblygu morlynnoedd 
newydd a mesurau eraill i liniaru effaith y cynllun ac 
i leihau’r angen i ddigolledu.  

CYMDEITHAS DAI LINC 
CYMRU CYF. 

0.4m Amh. 
Taliadau am ddefnyddio adeilad Lysaght i gynnal 
arddangosfa o’r gorchmynion a PLI. 

Tabl 4 – Cyflenwyr yn ôl y Gwariant Mwyaf ar gyfer: Prosiect yr M4 
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JACOBS UK LTD 0.4m Tendr OJEU 

Darparu gwasanaethau Asiant y Cyflogwr, sy’n 
cynnwys rheoli'r prosiect, rheoli costau a rheolaeth 
fasnachol, a chyngor technegol ar gyfer Contract y 
Dociau. 

WPD SMART METERING 
LIMITED 

0.3m 

Gweithred Un 
Tendr  – 
Gwyriad yn 
bodoli 

Gwaith amcangyfrif a dylunio cynnar (proses 
Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4) gan 
gyfleustodau. 

 
Cymeradwyaethau Gweinidogol 

 
Fe wnaeth yr holl wariant gael cymeradwyaeth gweinidogol yn unol â gweithdrefnau 
safonol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys adolygiad gan yr adrannau trafnidiaeth, neu'r 
adrannau cyllid, canolog. 
 
Mae’r cyllidebau gwariant wedi cael eu gosod fel mater o drefn ar sail gweithgaredd neu 
ar sail blwyddyn ariannol, fel sydd fwyaf priodol i'r gweithgareddau. Mae’r gwariant 
gwirioneddol a rhagolygon diwedd y flwyddyn ariannol wedi cael eu monitro a’u rheoli 
gan swyddogion bob mis i sicrhau bod swyddogion priodol yn ymwybodol o bosibilrwydd 
gorwariant neu danwariant, a’u bod yn gallu ymateb i hynny. 
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Adran 4: Meincnodi'r gwariant 

Mae modd i'r gwariant ar ddatblygu Prosiect yr M4 gael ei gymharu â phrosiectau 
seilwaith eraill, fel y nodir yn Nhabl 5 isod.    
 
Fel canran, bu'r gwariant yn is, a hynny’n gyffredinol oherwydd arbedion maint.  
 
Mae’n nodedig na fydd prosiectau eraill yn cael costau’r ‘Asesiad Amgylcheddol 
Strategol’ a’r Adolygiad Barnwrol, sydd wedi’u cynnwys yng nghostau datblygu Prosiect 
yr M4 er mwyn bod yn gyflawn, er eu bod, yn dechnegol, wedi digwydd cyn i'r cynnig gael 
ei ddiffinio yn brosiect. 
 
Mae costau datblygu Prosiect yr M4 hefyd yn cynnwys £10.723m am gaffael tir ers 2013, 
ac mae’n bosibl nad yw prosiectau eraill wedi cael y costau hynny. 
 

Tabl 5 - Costau Datblygu’r Prosiect fel % o Gost y Cynllun 
 

Prosiect  
Costau datblygu  

Heb TAW £m 

Cost y Cynllun heb TAW 

£m 

% Costau 

Datblygu 

Prosiect Coridor yr M4 o 

amgylch Casnewydd 

 

86.17  

(£114m gan gynnwys 

TAW) 

 

1,363  

(£1,321m amcanbris 

adeiladu + chostau 

datblygu arweiniol) 

6.3% 

 

A487 Caernarfon 12.11 128.7 9.4% 

A40 Llanddewi Felffre 4.98 43.38 11.5% 

A465 Adran 3 14.82 152 9.8% 

A14 Caergrawnt i 

Huntingdon (Lloegr) 
161.89 1500 10.79% 

Ffordd Osgoi'r Drenewydd 6.00 91.5 6.56% 

Ffordd Osgoi Llandeilo 3.50 50 7.00% 

Twnnel Silvertown 

(Llundain) 
45.00 1045 4.31% 

Yr Ardd-bont (Llundain) 53.00 253 20.95% 

Wylfa Newydd 

tua £3bn (o wariant hyd 

yma, ac amcangyfrif o 

gostau datblygu pellach) 

tua £15bn 20% 
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Adran 5: Caffael Tir ac Eiddo 
 
Mae tabl o'r eiddo a gaffaelwyd mewn cysylltiad â Phrosiect yr M4 ers 2013 ar gael yn 

Atodiad A o’r papur hwn. 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo ers 2013= £10.723m. 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir ers 2013 = £0m (dim). 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo yn ôl i'r 1990au = £24.2m. 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir yn ôl i'r 1990au = £2.1m. 

 

Mae caffaeliadau malltod tir ac eiddo yn fater o gofnod cyhoeddus fel arfer, a hynny drwy'r 

broses cymeradwyaethau gweinidogol. Cafodd cofnod o gaffael tir ac eiddo mewn 

cysylltiad â’r prosiect eu cyhoeddi hefyd, fel dogfen Ymchwiliad Cyhoeddus ar 30 Mawrth 

2018 ar gais yr Ymchwilwyr (copi ar gael yn y fan yma: http://bailey.persona-

pi.com/Public-Inquiries/M4-Newport/E%20-%20PI%20Documents/PIQ/PIQ059.pdf).  

Mae’r tabl yn Atodiad A yn cofnodi'r rheswm dros gaffael pob tir ac eiddo.  Mae’r caffaeliad 

wedi digwydd oherwydd bod perchnogion tir wedi gwneud cais am bryniant drwy falltod 

statudol neu ddisgresiynol oherwydd eu bod yn methu gwerthu eu tir neu eu heiddo 

oherwydd y cynnig.  I gydymffurfio â’r broses a sefydlwyd, rhaid i'r perchennog ddangos 

methiant i werthu ar werth rhesymol y farchnad. 

Mae tir ac eiddo yn dod o fewn portffolio Llywodraeth Cymru, lle nad ydynt yn cael eu 

hadnabod fel rhai wedi’i gwaredu (gwerthu) yn Atodiad A, ac maent yn cael eu rheoli’n 

briodol naill ai drwy gynnal a chadw, eu gosod neu eu gwerthu. 
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Atodiad A – Rhestr o’r Tir a’r Eiddo a Gaffaelwyd mewn perthynas â Phrosiect yr M4 
 

Crynodeb 
  

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo ers 2013= £10.723m. 
 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir ers 2013 = £0m. 
 

 Cyfanswm y gwariant ar dir ac eiddo yn ôl i'r 1990au = £24.2m. 
 

 Cyfanswm yr arian a gafwyd drwy werthu tir yn ôl i'r 1990au = £2.1m. 
 
Tabl o'r holl eiddo a gaffaelwyd a thrafodion y gwerthu (mater o gofnod cyhoeddus): 

 

Rhif 
Disgrifiad o’r 
Tir 

Sail y Pryniant / Gwerthiant 
Dyddiad y 
Pryniant 

Gwerth a 
Dalwyd 
(Tir ac 
Adeiladau) 

*Dyddiad y 
Gwerthiant 

Pris 
Gwerthu 

Eiddo a Gaffaelwyd 

1 
Longhouse 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2a) nad yw ar y ffordd gan 

y perchennog yn gofyn am bryniant.  
Tach-06 £720,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

2 
Tir yn Stud 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2a) nad yw ar y ffordd gan 

y perchennog yn gofyn am bryniant.  
Ion-00 

£315,000 Amh. – 
Gwerthwyd y 
fferm (gweler 
23)  

Amh. 

(gan 
gynnwys 
rhif 23) 

(gweler 
23) 

3 
Undy House, 
Gwndy, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan cynrychiolwyr y diweddar 

berchennog yn gofyn am bryniant.  
Awst-07 £660,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

4 
Woodland 
House, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Hyd-06 £1,107,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

5 
Old Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 248 gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Maw-95 £130,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

6 

Horseshoe 
Cottage, 
Knollbury, 
Magwyr 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Awst-97 £132,500 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

7 

Barecroft 
House, Comin 
Barecroft, 
Magwyr 
 
 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Mai-96 £158,500 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

8 Rhag-06 £300,000 Amh. 
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Cae-Glas, 
Nash Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  

(gan 
gynnwys 
isod) 

Yn berchen i 
Llyw. Cymru 

8 

Rhandy yng 
Nghae-Glas, 
Nash Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Rhag-06 

Rhan o’r 
uchod 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

9 

Greenfield 
House, Nash 
Road, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Maw-07 £300,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

10 
The Conifers, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.   
Ebrill-15 £725,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

11 
White Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Rhag-15 £555,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

12 
San Remo, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Ebrill-16 £350,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

13 
The Glen, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Hyd-15 £430,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

14 
Spring 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Meh-16 £355,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

15 
Quarry 
Cottage, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Meh-17 £453,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

16 
Danygraig, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Awst-19 £495,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

17 
Dunline, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Maw-17 £365,000 

Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

Eiddo a Etifeddwyd gan Gorff Ragflaenol 

18 Berry Hill Farm 
Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol.  

Ion-80 £1,350,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

19 
Gwynllŵg, 
Casnewydd 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Maw-97 £235,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

20 
Queensway 
Meadows, 
Casnewydd 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Hydref 1980 
– Ionawr 
1982 

  
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 

21 
Tir ar Fferm 
Tatton 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Mai-00 £630,000 
Yn berchen i 
Lyw. Cymru 

Amh. 
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22 Tir ym Maerun 
Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Ebrill-97   
Yn berchen i 
Lywodraeth 
Cymru 

Amh. 

23 
Hen Safle LG 
Hynix 

Tir a etifeddodd Llywodraeth Cymru 
gan gorff rhagflaenol. 

Medi-04 £7,000,000 
Yn berchen i 
Lywodraeth 
Cymru 

Amh. 

*Eiddo a Gaffaelwyd ac a Werthwyd Wedyn 

24 
Lower Lakes 
Farm, 
Casnewydd 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 248 gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.   
Ion-95 £170,000 Ion-97 

£135,0
00 

25 
Pye Corner 
House, 
Trefonnen 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Ebrill-96 £120,000 Ion-02 
£178,0
00 

26 
Ysgubor 
Newydd, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant.  
Medi-96 £220,000 Maw-04 

£361,0
00 

27 
Moorbarn, 
Nash 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Rhag-96 £192,500 Gorff-97 
£167,0
00 

28 
The Maerdy, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 246 (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant.  

Ebrill-03 £680,000 Tach-11 
£605,0
00 

29 
Rose Cottage, 
Knollbury 

Cyflwynwyd Cais Prynu yn ôl 
Disgresiwn adran 246(2A) gan y 

perchennog yn gofyn am bryniant.   
Mai-10 £360,000 Gorff-11 

£244,7
35 
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30 
The Stud 
Farm, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Ion-00 

£315,000 

Mawrth 2003 
– Gan gadw 
rhywfaint o 
dir ar gyfer 
cynigion yr 
M4 (rhif 2). 

£450,0
00 

(yn rhan o 
rif 2) 

31 
Coedkernew 
House, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Ebrill-19 
£575,000 
  

Amh. Amh. 

32 
The Croft, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Ebrill-19 

£400,000 
  

Amh. Amh. 

33 
Little Orchard, 
Coedcernyw 

Cyflwynwyd Cais yn ôl Disgresiwn 
adran 24g (2A) nad yw ar y ffordd 

gan y perchennog yn gofyn am 
bryniant. 

Rhag-18 
£400,000 
  

Amh. Amh. 

34 
Old Court 
Farm, Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Maw-18 £2,354,617 Amh. Amh. 

35 
Court Farm, 
Rogiet 

Cyflwynwyd Hysbysiad Malltod 
Statudol gan y perchennog yn gofyn 

am bryniant. 
Mai-18 £1,714,085 Amh. Amh. 

 Cyfanswm £24.2m Cyfanswm £2.1m 
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Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Ailedrych ar Gyllid y GIG  

Sesiwn Graffu Llywodraeth Cymru - 15 Gorffennaf 2019 

Papur Tystiolaeth gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

CYFLWYNIAD 

Mae Deddf Cyllid y GIG (Cymru) wedi bod mewn grym bellach ers pum blwyddyn 

ariannol, a 2018-19 yw'r drydedd flwyddyn y mae sefydliadau’r GIG wedi bod yn 

adrodd yn unol â’r ddyletswydd tair blynedd. Er bod heriau ariannol sylweddol yn 

parhau mewn nifer fach o fyrddau iechyd, mae alldro'r GIG ar gyfer 2018-19 yn rhoi 

tystiolaeth o sefydlogrwydd ariannol cynyddol ar gyfer GIG Cymru, sydd hefyd wedi'i 

adlewyrchu yn y nifer cynyddol o Gynlluniau Tymor Canolig Integredig ar gyfer 2019-

20 i 2021-22 sydd wedi’u cymeradwyo. Mae hyn yn dangos bod y dull cynllunio 

integredig yr ydym wedi'i fabwysiadu ar gyfer GIG Cymru yn awr yn cyflawni buddion 

nad oedd yn cael eu cyflawni yn y fiwrocratiaeth marchnad fewnol gystadleuol 

flaenorol. 

Rydym bellach wedi bod yn rhoi ein cynllun iechyd a gofal cymdeithasol tymor hir, 

Cymru Iachach, ar waith ers blwyddyn. Gyda mwy o ffocws ar ddarparu gofal iechyd 

yn nes at y cartref, a chadw pobl yn iach ac annibynnol am cyn hired â phosibl, 

rydym yn gweithio i wella ein dealltwriaeth o’r broses o ddyrannu a defnyddio 

adnoddau yn y byrddau iechyd ac ar lefelau is, a’r canlyniadau gofal iechyd y mae’r 

adnoddau hyn yn eu cyflawni. Mae hyn yn cyd-fynd â’r gwaith ar yr Adolygiad o 

Ddyraniad Adnoddau’r GIG, ochr yn ochr â’r gwaith yr ydym yn awr yn ei arwain ar 

ofal iechyd seiliedig ar werth. 

Mae'r papur hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Pwyllgor ar 

ddatblygiad Cynlluniau Tymor Canolig Integredig ers yr adolygiad diwethaf ym mis 

Gorffennaf 2018, yn ogystal ag adolygiad o'r sefyllfaoedd ariannol, diweddariad ar 

effeithlonrwydd a gwerth ac Adolygiad o Ddyraniad Adnoddau’r GIG, a thystiolaeth 

bellach ynglŷn â gwariant ar staff asiantaeth. 

CYNLLUNIAU TYMOR CANOLIG INTEGREDIG 

Newidiadau i'r Broses Gynllunio Tymor Canolig Integredig 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fframwaith Cynllunio GIG Cymru 2019-22 ym mis 

Hydref 2018 ynghyd â newidiadau i'r broses o gyflwyno Cynllun Tymor Canolig 

Integredig (IMTP), sy'n adlewyrchu'r dull a nodwyd yn y cynllun Cymru Iachach i 

symleiddio ac alinio prosesau cynllunio iechyd a gofal. Roedd angen i sefydliadau'r 

GIG gynllunio i ddarparu yn erbyn blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru fel 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee
PAC(5)-20-19 P3
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Atal, Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd, Model Gofal Sylfaenol Cymru, Mynediad 

Prydlon i Ofal ac Iechyd Meddwl.  

 

Proses IMTP 2019-22 oedd y cyntaf i weithredu'r dull newydd o ddatblygu cynlluniau. 

Yn hytrach nag adolygu yn ôl-weithredol a rhoi adborth ar gynlluniau, gwnaeth 

swyddogion Llywodraeth Cymru gyfarfod sefydliadau yn rheolaidd cyn ei gyflwyno er 

mwyn deall eu problemau/risgiau allweddol a rhoi cymorth a chanllawiau os oedd 

angen. 

 

Roedd rhan fawr o'r newid agwedd hwn yn ymwneud â'r gofyniad i sefydliadau 

gyflwyno cynlluniau terfynol a chytbwys a gymeradwywyd gan y Bwrdd/Cydbwyllgor 

erbyn 31 Ionawr 2019 fan bellaf. Er nad yw'n statudol, roedd rhaid i sefydliadau sy’n 

cefnogi'r GIG hefyd gyflwyno IMTP tair blynedd cyflawn a chytbwys ym mis Ionawr.  

 

Sail Resymegol dros Ymgysylltu yn Gynnar 

 

I gefnogi sefydliadau drwy gydol y broses gynllunio, dechreuodd Llywodraeth Cymru 

gynnal cyfres o gyfarfodydd ymgysylltu ym mis Hydref 2018, gan gyfarfod byrddau 

iechyd, ymddiriedolaethau iechyd, a sefydliadau sy’n cefnogi’r GIG yn fisol 

(cynhaliwyd dros 60 o gyfarfodydd). Roedd hyn yn cynnwys cyngor ac adborth 

cynnar gan arbenigwyr polisi i gytuno ar flaenoriaethau cenedlaethol a lleol, a nodi a 

deall risgiau allweddol a chamau lliniaru. Mae'r dull hwn wedi'i groesawu gan 

bartneriaid y GIG. 

 

Mae adolygiad o'r broses gynllunio wedi dechrau, ond mae arsylwadau cynnar wedi 

nodi rhai meysydd i'w cryfhau ymhellach: 

 Mae angen sicrhau gwell aeddfedrwydd yn y trefniadau comisiynu i wella 

prydlondeb penderfyniadau a wneir ar y cyd; 

 Er bod cynnydd da wedi'i wneud i symud i ffwrdd o ddefnyddio IMTP fel 

dogfennau negodi, bu amrywiaeth mewn ymddygiad gyda'r dull hwn, ac 

mae angen gwneud gwaith pellach. 

 

Y Rhaglen Ddysgu  

 

Ysgol Fusnes Caerdydd sy'n cynnal un o brif bileri'r Rhaglen a'r Diploma Ôl-radd 

mewn Cynllunio Gofal Iechyd, a lansiwyd pecyn recriwtio yn nechrau mis Mehefin. 

Bydd yr ymarfer recriwtio yn cael ei gynnal gan y Cyfarwyddwyr Cynllunio yn eu 

sefydliadau unigol, gyda'r disgwyliad y bydd 25 myfyriwr yn cael eu dewis a'u noddi i 

gymryd rhan yn y garfan gyntaf. 

 

Bydd y cwrs yn dechrau gyda sesiwn gynefino ym mis Hydref 2019, a bydd pob 

Diploma yn gwrs 18 mis. Bydd y cyrsiau yn gorgyffwrdd, a bydd yr ail Ddiploma yn 

dechrau yn nhymor yr hydref 2020.  
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Mae pileri eraill y Rhaglen Ddysgu Cynllunio yn cynnwys:  

 

 dau ddigwyddiad dysgu chwe misol. Cynhaliwyd Digwyddiad Dysgu Haf 

2019 ar 6 Mehefin. Cafodd hwn ei reoli gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 

Bevan dan y testun Trawsnewid, gan fanteisio ar arbenigedd cydweithwyr o 

Canterbury, Seland Newydd, ynglŷn â sut y gwnaethant ddatblygu system 

iechyd a gofal cymdeithasol integredig; 

 

 mae gweithdai ar y galw a'r gallu yn cael eu cynllunio ar gyfer yr hydref 

2019. Mae Uned Gyflawni'r GIG yn gweithio gyda chydweithwyr yn y 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i greu cyfres o gyfleoedd i wella'r galw a'r 

gallu mewn amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol; 

 

 dau ddosbarth meistr chwe misol - mae'r rhain yn cael eu trefnu ar gyfer 

hydref 2019 a gwanwyn 2020 gyda'r nod o gefnogi cymuned gynllunio 

integredig 

 

Sefydlwyd Grŵp Llywio - mae ganddo rôl gynghori ac mae’n adrodd drwy 

Gyfarwyddwr Cynllunio'r Rhaglen i'r Uwch-swyddog Cyfrifol, sef Dirprwy Brif 

Weithredwr GIG Cymru, drwy'r Bwrdd Cynllunio yn Llywodraeth Cymru. 

 

SEFYLLFA ARIANNOL Y GIG 

 

Adolygu Alldro Ariannol 2018-19 

 

Cyflwynodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddatganiad 

ysgrifenedig i'r aelodau ar 12 Mehefin yn manylu ar alldro ariannol sefydliadau GIG 

Cymru yn 2018-19. Mae chwech o'r deg corff sy'n dod dan Ddeddf Cyllid y GIG 

(Cymru) 2014 wedi cydymffurfio â'r ddyletswydd i fantoli'r gyllideb dros gyfnod 

statudol drwy weithio o fewn eu cyllidebau yn ystod y cyfnod asesu tair blynedd o fis 

Ebrill 2016 i fis Mawrth 2019. Hefyd, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru, sy'n 

Awdurdod Iechyd Arbennig nad yw'n dod dan Ddeddf 2014, wedi mantoli'r gyllideb 

yn ei flwyddyn gyntaf. 

Ni wnaeth pedwar o'r deg sefydliad gyflawni eu dyletswydd ariannol i fantoli'r gyllideb 

dros gyfnod o dair blynedd. Felly, mae'r pedwar sefydliad hwn wedi methu â bodloni 

eu dyletswydd statudol i fantoli'r gyllideb ar gyfer y cyfnod asesu tair blynedd, ac o 

ganlyniad, maent wedi cael barn amodol ar reoleidd-dra gan Archwilydd Cyffredinol 

Cymru ar gyfer eu cyfrifon yn 2018-19. 

Er mwyn cynnal disgyblaeth ariannol, ac i sicrhau bod modd rheoli’r diffygion o fewn 

cyfanswm cyffredinol y gyllideb iechyd, gosododd Llywodraeth Cymru symiau fel 

uchafswm ar gyfer y diffyg a ganiateir yn 2018-19. Mae'r cyfanswm rheolaeth a'r 

alldro terfynol wedi'u nodi yn y tabl isod. 
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Bwrdd Iechyd Cyfanswm 

Uchafswm 

Diffyg  

 

£m 

 Diffyg Alldro 

Terfynol  

 

 

£m 

Cyfanswm 

amrywiant i 

reolaeth 

Gwell / (gwaeth) 

£m 

Abertawe Bro Morgannwg 10.0 9.9 0.1 

Betsi Cadwaladr 35.0 41.3 (6.3) 

Caerdydd a'r Fro 9.9 9.9 0.0 

Hywel Dda 35.6 35.4 0.2 

 

Yn gyffredinol, mae alldro 2018-19 yn cynrychioli gwelliant o £71 miliwn yn sefyllfa 

ariannol GIG Cymru o’i gymharu â 2017-18, gyda thri o'r pedwar sefydliad sydd 

mewn diffyg ariannol yn cyflawni gwell alldro ac yn diwallu eu cyfansymiau rheolaeth 

ariannol. 

Mae diffyg net y GIG yn 2018-19 wedi'i reoli o fewn y gyllideb iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol gyffredinol. Yn amodol ar archwiliad, disgwylir i gyfrifon 

adnoddau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 ddangos ychydig o arian dros ben yn 

y cyllidebau refeniw iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn yn golygu ein 

bod wedi cadw at y gyllideb gyffredinol, yn ogystal â chanolbwyntio ar sefydliadau 

unigol yr ydym yn dymuno gweld eu disgyblaeth ariannol yn parhau i wella. 

Rhagolygon Ariannol 2019-20 

 

Rydym yn buddsoddi dros £500 miliwn o gyllid ychwanegol mewn iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol yn 2019-20, gan gefnogi trawsnewidiad y maes iechyd 

a gofal cymdeithasol yn unol â’r weledigaeth a nodwyd yn ein cynllun tymor hir, 

Cymru Iachach, yn ogystal â pharhau i fuddsoddi yng nghynaliadwyedd 

gwasanaethau craidd y GIG. Mae’r cyllid Cymru Iachach yn cefnogi amryw o 

raglenni, gan gynnwys cynyddu’r Gronfa Gofal Integredig sy’n cael ei rheoli drwy’r 

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, gan fuddsoddi yn uniongyrchol mewn 

gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy, ariannu cynlluniau atal ac ymyrraeth 

gynnar yn y gymuned, a buddsoddi mewn technoleg ddigidol. Mae cyllid craidd y 

GIG yn cefnogi codiadau cyflog i staff gwerthfawr, ac yn sicrhau bod twf costau’r GIG 

a’r galw arno, fel y nodwyd gan y Nuffield Trust, yn cael ei ariannu’n briodol. 

 

Yn ogystal â hyn, mae £50 miliwn pellach yn cael ei ddyrannu eleni yn y Gronfa 

Trawsnewid, gan fuddsoddi mewn modelau gofal newydd arloesol sydd â’r potensial 

i ddatblygu i fod yn fodelau a gaiff eu mabwysiadu yn gyffredinol yn y sector iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.  

 

Mae manteision y buddsoddiad ychwanegol hwn yn amlwg yn y cynnydd a wneir 

wrth ddatblygu cynlluniau’r GIG. Ar 27 Mawrth, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol bod saith Cynllun Tymor Canolig Integredig wedi'u 
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cymeradwyo, ar gyfer y cyfnod 2019 i 2022. Yn ogystal â'r chwe chorff y 

cymeradwywyd eu cynlluniau yn 2018-19, mae hyn yn awr yn cynnwys Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, sydd yn awr yn cynllunio i fantoli'r cyfrifon dros y 

cyfnod o dair blynedd.  

 

Ein huchelgais ar gyfer 2019-20 yw mai dim ond dau o sefydliadau’r GIG – Byrddau 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Hywel Dda – fydd mewn diffyg ariannol ar 

ddiwedd y flwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi uchafswm diffyg a ganiateir 

i’r ddau sefydliad i sicrhau gwelliant yn erbyn alldro 2018-19 a gwell sefydlogrwydd 

ariannol, ac mae’n rhoi her a chymorth drwy’r Uned Gyflawni Ariannol i gyflawni 

gwelliannau mewn cynllunio ariannol a fframweithiau cyflawni. Mae Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Bae Abertawe yn parhau i fod yn risg, a byddant yn gweithio i gyflawni 

alldro cytbwys drwy gynllun gweithredu blynyddol ar gyfer 2019-20. Bydd diffyg 

gweddilliol y GIG yn 2019-20 yn cael ei reoli o fewn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, ac rydym yn disgwyl y bydd pob diffyg wedi’i ddileu 

erbyn 2020-21. 

 

 

EFFEITHLONRWYDD A GWERTH   

 

Cyflawnodd sefydliadau GIG Cymru £158 miliwn o arbedion yn 2018-19, fel sydd 

wedi'i nodi yn y tabl isod. Mae cyfran yr arbedion cylchol wedi cynyddu o 71% yn 

2017/18 i 79% yn 2018/19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae datblygu Uned Gyflawni Ariannol wedi galluogi rhoi mwy o bwyslais ar yr 

agenda Effeithlonrwydd a Gwerth a ffocws y Grŵp Effeithlonrwydd Gwerth Gofal 

Iechyd a Gwella Cenedlaethol drwy ddefnyddio'r Fframwaith Effeithlonrwydd 

Cenedlaethol. Mae'r Fframwaith yn canolbwyntio ar adnabod amrywiaeth a 

chyfleoedd i wella mewn pedwar maes allweddol: 

Arbedion 

2018-19  
Cylchol  Untro 

£000 £000 £000 

Abertawe Bro Morgannwg 12,624 9,550 3,075 

Aneurin Bevan 28,090 17,802 10,288 

Betsi Cadwaladr 37,305 34,891 2,414 

Caerdydd a’r Fro 25,636 17,377 8,259 

Cwm Taf 12,876 12,876 0 

Hywel Dda 26,568 21,642 4,926 

Powys 3,011 2,681 330 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 2,198   2,009 189 

Felindre 5,711 2,110 3,601 

Ambiwlans Cymru 4,331 4,331 0 

GIG Cymru 158,351 125,269 33,082 
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 Ar sail iechyd y boblogaeth i lywio cyfleoedd effeithlonrwydd y gellir eu 

dyrannu.  

 Ar sail cynhyrchiant ac effeithlonrwydd technegol i amlinellu'r cyfleoedd ar 

gyfer gwelliant yn erbyn cymheiriaid. 

 Ar sail system gyfan gan ystyried alinio cost a chanlyniadau o safbwynt Gofal 

Iechyd Seiliedig ar Werth 

 Cymharu cynlluniau arbed a meincnodau pwrpasol eraill yn y gwahanol 

sefydliadau i adnabod cyfleoedd ar gyfer gwelliant pellach a rhoi arferion 

gorau ar waith yn y system gyfan. 

 

Yn gynyddol, mae'r fframwaith yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau i ddatblygu 

cynlluniau lleol a hefyd i ganiatáu ffocws cenedlaethol ar feysydd allweddol o 

welliannau posibl i alluogi dull system gyfan a disgwyliadau yn y meysydd hynny. 

Mae cyfres gynhwysfawr o ddata ar gael yn awr gyda rhaglen barhaus o 

ddiweddariadau a datblygiadau yn seiliedig ar anghenion y system. Mae 

enghreifftiau o'r cynnyrch allweddol a ddatblygwyd yn 2018/19 yn cynnwys: 

 

 Cwblhau Atlas Amrywio Gwasanaethau Cardiofasgwlaidd 

 Gweithio gyda Chyfarwyddwyr Nyrsio ar amrywiad Nyrsio ar Wardiau 

 Datblygu safbwynt clir o ran cynhyrchiant ac effeithlonrwydd ar fesurau 

cynhyrchiant allweddol yn erbyn perfformiad cymheiriaid yng Nghymru a 

meincnodau cymharol yn Lloegr 

 Datblygu cyfres o gyfleoedd gwella yn ymwneud â meddyginiaeth gyda'r Prif 

Swyddog Fferyllol a'r Prif Fferyllwyr. 

 Parhau i ddatblygu cyfleoedd yn ymwneud â chaffael 

 Meincnodi pwrpasol yn seiliedig ar wasanaethau fel iechyd meddwl, a 

gwasanaethau ystadau a chyfleusterau yn GIG Cymru. 

 Datblygu adroddiadau pwrpasol yn ôl sefydliad gan ffynonellau deallusrwydd 

allweddol fel Rhwydwaith Meincnodi'r GIG, rhwydwaith dros y DU gyfan y 

mae sefydliadau GIG Cymru yn gyfranogwyr ohono. 

 

Mae'r Grŵp Effeithlonrwydd Gwerth Gofal Iechyd a Gwella Cenedlaethol hefyd wedi 

cael allbwn Dangosfwrdd Canlyniadau Canser yr Ysgyfaint a ddatblygwyd gan 

Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru dan arweiniad yr Arweinydd Clinigol 

Cenedlaethol dros Ofal Iechyd Seiliedig ar Werth. Bydd y dangosfwrdd hwn ac eraill 

yn cael eu datblygu gyda chymorth y Cynllun Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth fel rhan 

o'r cynlluniau i weithredu dull a safbwyntiau cenedlaethol ar ganlyniadau ar y raddfa 

briodol ac yn gyflym. 

 

Mae'r uchod yn disgrifio'r system a'r cyfraniad grŵp cymheiriaid i ddatblygu asesiad 

wedi'i gydlynu o amrywiadau a chyfleoedd i gyflawni gwelliannau i helpu i fynd i'r 

afael â heriau a ddaw i'r amlwg a chyflawni gwelliant ariannol ac i wasanaethau. Mae 

effaith hyn yn cynnwys: 
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 Datblygu cynlluniau lleol penodol i sefydliadau sy'n ymateb i feysydd 

amrywiad fel y nodwyd uchod ac sydd wedi'u cynnwys yng nghynlluniau 

ariannol 2019/20 

 

Parhau i wneud y gorau o gyfleoedd ynghylch meddyginiaethau biodebyg drwy ddull 

sydd wedi'i gefnogi gan y Grŵp Effeithlonrwydd Gwerth Gofal Iechyd a Gwella 

Cenedlaethol a'i arwain gan grŵp cymheiriaid prif fferyllwyr y GIG. Mae'r dull hwn 

wedi datblygu dau gyfle ariannol drwy symud i ffwrdd o'r dull gwreiddiol i gynnyrch 

biodebyg, a negodi pris gostyngol gyda'r darparwr gwreiddiol. Mae'r ymyriadau hyn 

wedi cynhyrchu gostyngiad cylchol o £6.538 miliwn mewn gwariant yn 2018/19, gyda 

chyfle am ostyngiad o fwy na £5 miliwn wedi'i ragweld ar gyfer 2019/20. 

 

YR UNED GYFLAWNI ARIANNOL 

 

Sefydlwyd yr Uned Gyflawni Ariannol ym mis Ionawr 2018 drwy benodi Cyfarwyddwr 

yr Uned, ac yn ystod 2018/19 mae'r Uned wedi cwblhau'r broses o recriwtio a 

sefydlu. Mae'r Uned yn awr wedi'i sefydlu yn gyfan gwbl fel un o swyddogaethau 

GIG Cymru ac mae wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol i welliant perfformiad ariannol 

y system yn 2018/19.  

Pwrpas yr Uned yw gwella capasiti a gallu yn y system i sicrhau’r canlynol: 

 Cefnogi a herio perfformiad ariannol sefydliadol holl sefydliadau GIG Cymru, 

sy'n cynnwys monitro a rheoli risgiau ariannol a chefnogi'r sefydliadau sydd ar 

lefel uwchgyfeirio uwch dan fframwaith uwchgyfeirio Llywodraeth Cymru.  

 

 Ysgogi safonau gwelliant mewn rheolaeth ariannol yn GIG Cymru drwy 

ddefnyddio arferion gorau a thystiolaeth. 

 

 Cefnogi datblygu gwaith Gofal Iechyd yn Seiliedig ar Ganlyniadau gyda 

sefydliadau GIG Cymru ac Arweinwyr Clinigol Cenedlaethol. 

 

 Datblygu deallusrwydd a chipolwg ariannol yn y system gyfan yn GIG Cymru, 

gan wneud y gorau o'r defnydd o feincnodi a thynnu sylw at gyfleoedd i wella. 

Mae hyn yn cynnwys datblygu ac ymwreiddio Fframwaith Effeithlonrwydd 

Cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru a chefnogi'r Grŵp Effeithlonrwydd Gwerth 

Gofal Iechyd a Gwella Cenedlaethol sy'n cael ei gadeirio gan Dr Andrew 

Goodall 

 

Wrth ddatblygu a chyflawni yn erbyn yr amcanion hyn yn 2018/19, mae'r uned wedi 

cyflawni nifer o allbynnau i gefnogi gwelliant yn y cyd-destun hwn. Dyma rai 

enghreifftiau: 
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 Adolygiad o ddulliau arfer gorau o ran asesu risg a chyflawni arbedion 

ariannol, sydd wedi arwain at ddatblygu dull safonol ar gyfer GIG Cymru, sydd 

wedi'i gynnwys yn y datganiadau monitro misol ar gyfer pob sefydliad o 1 

Ebrill 2019. 

 

 Datblygu amlinelliad o brosiectau gwella ariannol i'r dyfodol i godi safonau 

rheolaeth ariannol gyda ffocws ar welliant parhaus. Y meysydd blaenoriaeth 

uniongyrchol yw gweithio gyda'r Academi Gyllid ar ganllawiau arferion gorau 

ar gyfer Rhagolygon Ariannol GIG Cymru. 

 

 Cefnogi Arweinwyr Clinigol Cenedlaethol i ddatblygu a dadansoddi data 

amrywiad anawdurdodedig, gan gynnwys amrywiad cost a chefnogi atebion 

ar gyfer gwelliant gan gynnwys mewn gwasanaethau Clefyd Anadlol a 

Lymffoedema.  

 

 Cefnogi'r Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Seiliedig ar 

Werth i ddatblygu'r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer darparu system o 

welliannau drwy'r dull seiliedig ar werth. Mae hyn yn cynnwys darparu ffocws 

penodol ar ddatblygu data cost a chanlyniadau integredig uwch, a datblygu 

capasiti a gallu yn y tîm i gefnogi Byrddau Iechyd i ddatblygu cynlluniau lleol. 

Mae hyn hefyd yn cynnwys cefnogi datblygiad Costau Seiliedig ar 

Weithgaredd wedi'i Gymell gan Amser (TDABC) yn GIG Cymru mewn 

meysydd penodol fel Llwybr Triniaeth y Pen-glin.  

 

 Datblygu gwybodaeth yn ymwneud â chostau a meincnodi yn GIG Cymru ac 

amlinellu cynlluniau ar gyfer datblygiadau i'r dyfodol gan gynnwys gwneud y 

defnydd gorau o holl wybodaeth Costau Lefel Cleifion Cymru Gyfan fel rhan 

o'r rhaglen Adnoddau Data Cenedlaethol. 

 

 Darparu cefnogaeth a her uniongyrchol i sefydliadau unigol sydd ar lefel 

uwchgyfeirio uwch dan fframwaith uwchgyfeirio Llywodraeth Cymru. Mae hyn 

yn cynnwys cefnogi a herio gwelliannau ariannol Byrddau Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a'r Fro, Abertawe Bro Morgannwg, a Hywel Dda. 

 

 Yn ystod y misoedd diwethaf, mae wedi cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr yn ystod y camau comisiynu, trosolwg a chyflawni, wrth iddo 

gomisiynu cymorth ariannol annibynnol wrth ddatblygu cynllun ariannol y 

Bwrdd Iechyd ar gyfer 2019/20. Mae hyn yn cynnwys cefnogi'r broses a'i herio 

i sicrhau bod y cynllun ariannol yn gadarn.  

 

 Datblygu gwell lefel o asesiadau, adolygiadau, craffu a sicrwydd o gynlluniau 

ariannol 2019/20 ar gyfer bob sefydliad fel rhan o broses gymeradwyo'r 

Cynlluniau Tymor Canolig Integredig.  
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DYRANIAD ADNODDAU'R GIG 

 

Argymhellodd y Pwyllgor bod Llywodraeth Cymru yn cwblhau ei adolygiad o'r 

fformiwla cyllid ar gyfer byrddau iechyd i sicrhau bod amrywiadau mewn lefelau cyllid 

yn adlewyrchu'r gwahaniaethau yn anghenion iechyd y boblogaeth a 

phenderfynyddion eraill costau gofal iechyd yn briodol. Rhoddwyd diweddariad ar y 

broses yn 2018, gan gadarnhau bod cynigion yn cael eu datblygu ar gyfer Cam 2 yr 

Adolygiad, ac adeiladu ar arbenigedd a gwersi a ddysgwyd o Gam 1. Roedd hyn yn 

cynnwys sefydlu Grŵp Cynghori Technegol i ystyried canfyddiadau'r adolygiad 

seiliedig ar sero ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda, dulliau fformiwla cyllid mewn 

gwledydd cymharol, fel Seland Newydd, yr Alban a Lloegr, a blaenoriaethau polisi 

Llywodraeth Cymru. 

   

Yn ystod 2019, mae'r Grŵp Cynghori Technegol, sy’n cael ei gyd-gadeirio gan y Prif 

Swyddog Meddygol a Chyfarwyddwr Cyllid y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth ddatblygu fformiwla seiliedig ar 

anghenion y boblogaeth i gefnogi dosbarthu’r dyraniadau Ysbytai a Gwasanaethau 

Iechyd, Cymunedol a Phresgripsiynu yn ôl disgresiwn yn deg yn 2020-21. 

Yn dilyn prawf lefel uchel llwyddiannus fformiwla Dyrannu Adnoddau yr Alban, mae'r 

Grŵp wedi bod yn datblygu a phrofi'r fformiwla, ac elfennau cydrannau'r fformiwla, 

mewn manylder. Mae'r fformiwla sy'n cael ei ddatblygu yn seiliedig ar dystiolaeth, yn 

dryloyw ac yn fodiwlar, ac yn seiliedig ar wybodaeth yn ymwneud â'r boblogaeth, 

anghenion a chyllid, sydd ar gael, yn fanwl gywir ac yn gyson. Mae'r fformiwla wedi'i 

bwysoli, sy'n berthnasol i ddyraniad twf Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd, Cymunedol 

a Phresgripsiynu yn ôl disgresiwn, yn seiliedig ar gydrannau'r rhaglenni gofal: 

 Gwasanaethau Gofal Iechyd Acíwt  (72.0%) 

 Gwasanaethau Gofal Iechyd Cymunedol  (13.5%) 

 Gwasanaethau Mamolaeth  (3.3%) 

 Meddygon Teulu sy’n Presgripsiynu (11.1%) 

Yna mae pob cydran yn cynnwys: 

 Poblogaeth - prif gydran y fformiwla 

 Pwysoli demograffig - pwysoli oedran/rhyw sy'n adlewyrchu'r gwahaniaeth 

cost yn ôl oedran a rhyw 

 Anghenion ychwanegol - y ffactorau sy'n rhagweld yr angen am ofal iechyd yn 

ogystal ag oedran a rhyw (ee morbidrwydd uwch) 

 Costau dros ben na ellir eu hosgoi - er enghraifft, costau cyflenwi gofal iechyd 

mewn ardaloedd anghysbell a gwledig 

Gwnaed cynnydd sylweddol gyda'r cydrannau Acíwt, Mamolaeth a Meddygon Teulu 

sy'n Presgripsiynu, ac mae gwaith pellach wedi’i wneud i gwblhau'r gwaith ar y 
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Gwasanaethau Gofal Iechyd Cymunedol. Mae'r gwaith sy'n weddill yn ymwneud ag 

anghenion ychwanegol a ffactorau costau uwch na ellir eu hosgoi. Nododd 

adroddiad cynharach y Nuffield Trust ar "Effaith Natur Wledig ar Gostau Darparu 

Gofal Iechyd" bod meintioli'r costau dros ben yn broblemus a bod tystiolaeth ymchwil 

ar hyn yn gymysg. Bydd elfen gymunedol y gwaith yn cael ei gwblhau yn y ddau fis 

nesaf. 

Erbyn haf 2019, bydd y Grŵp wedi datblygu, profi ac ymgysylltu ynglŷn â fformiwla 

pwysoli newydd yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth i ddosbarthu dyraniad twf 

Ysbytai a Gwasanaethau Iechyd Cymunedol a Phresgripsiynu yn ô֧l disgresiwn yn 

2020-21. Manylir ar hyn yng nghynlluniau gwariant y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol a gyhoeddwyd yn 2020-21 ac a luniwyd fel rhan o 

Gyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21. 

Yn dilyn cwblhau'r flaenoriaeth uniongyrchol am fformiwla i ddosbarthu dyraniad twf 

yn 2020-21, bydd y grŵp yn parhau gyda'r rhaglen Adolygu Dyraniad Adnoddau, gan 

gynnwys pellter o'r asesiad targed, gwerthuso'r posibilrwydd o ddefnyddio 

dyraniadau eraill, er enghraifft dyraniadau gofal sylfaenol a dyraniadau wedi'u 

neilltuo, yn ogystal â defnyddio fformiwla i gefnogi'r amcan strategol allweddol i 

gysoni adnoddau â'r rhaglen gofal iechyd seiliedig ar werth gan geisio atal 

problemau a thrin yn gynharach. 

 

STAFFIO DRWY ASIANTAETHAU 

 

Cyflwyniad 

 

Mae defnyddio rhywfaint o gapasiti staffio dros dro yn y GIG yn hanfodol i reoli 

darpariaeth gwasanaethau diogel ac effeithiol a gallai, er enghraifft, fod yn 

angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaeth yn ystod absenoldeb oherwydd salwch, 

cyflenwi dros dro yn ystod adegau pan fydd trosiant staff, neu i ddarparu capasiti 

ychwanegol yn ystod yr adegau pan fydd y galw mwyaf. Fodd bynnag, mae’n bwysig 

eu defnyddio ar sail tymor byr yn unig, ac rydym yn parhau i helpu i gefnogi’r GIG i 

sicrhau atebion tymor hir i fylchau yn y gweithlu er mwyn sicrhau parhad ac ansawdd 

y ddarpariaeth gofal iechyd.  

 

Dechreuodd y defnydd o staff dros dro gynyddu’n gyflym ar ôl 2013 drwy’r DU i gyd 

mewn ymateb i’r cynnydd yn y galw am wasanaethau, cystadleuaeth am niferoedd 

cyfyngedig o staff gofal iechyd drwy’r DU a chynnydd yn symudedd y gweithlu drwy’r 

byd. Arweiniodd y duedd hon at gynnydd amlwg yn y gwariant ar staff dros dro yng 

Nghymru rhwng 2012-13 a 2016-17. Mewn ymateb i’r duedd hon, cyflwynodd 

Llywodraeth Cymru, ar y cyd a sefydliadau GIG Cymru, fframwaith rheoli 

cenedlaethol a oedd â’r bwriad o rwystro’r cynnydd cyflym mewn gwariant. 
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Law yn llaw â hynny, rydym hefyd yn rhoi rhaglen gydlynol o gamau gweithredu 

strategol ar waith i fynd i’r afael a’r rhesymau gwaelodol dros ddefnyddio staff dros 

dro yn y tymor canolig. Bydd angen mynd i’r afael â hynny os ydym am lwyddo i 

sicrhau gostyngiad cynaliadwy o ran defnydd a gwariant. Er mwyn cyflawni hyn, 

bydd angen dull gweithredu mwy amlweddog, felly mae’n debygol y bydd effaith y 

gwaith hwn yn cymryd mwy o amser i ymddangos yn y proffiliau ariannol. 

 

Cefndir 

 

Mae patrwm y gwario yng Nghymru ers 2014-15 ar gyfer y prif grwpiau staffio i’w 

weld yn y tabl isod.  

 

 
 

Er y gwelwyd lleihad parhaus mewn gwariant ar staff Locwm Meddygol yn dilyn 

cyflwyno’r fframwaith rheoli, bu cynnydd yn y gwariant ar nyrsys asiantaeth er 

gwaethaf y gydymffurfiaeth o 96% â’r defnydd a wneir ohonynt drwy Gontract 

Fframwaith Cymru Gyfan, sy’n cynnig gwell gwerth am arian na chomisiynu ‘y tu 

allan i gontract’. Mae rhesymau amrywiol am y cynnydd yn y defnydd o staff nyrsio, 

ond gellir eu priodoli i’r cynnydd sylweddol yn y galw am wasanaethau GIG Cymru 

(yn dilyn lefelau gweithgarwch na welwyd mo’u tebyg mewn adrannau brys yn ystod 

misoedd y gaeaf o’u cymharu â’r blynyddoedd blaenorol) a chyflwyno blwyddyn lawn 

gyntaf gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) sydd, yn ogystal â gosod 

gofynion penodol ar staff nyrsio mewn wardiau meddygol a llawfeddygol, wedi 

cynyddu ymwybyddiaeth o’r angen am lefelau staffio priodol ar draws pob 

gwasanaeth. 

 

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar y cyd 

gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG i gynllunio fframwaith rheoli ar 

gyfer gwario ar staff asiantaeth a locwm, gan gynnwys cynyddu’r craffu sy’n digwydd 

ar lefel Bwrdd, lleihau’r defnydd ohonynt a gwella gwerth am arian drwy gapio 

cyfraddau a thrwy gaffael yn fwy effeithiol. Cafodd y fframwaith rheoli newydd ar 

gyfer staff meddygol ei gyhoeddi yng Nghylchlythyr Iechyd WHC/2017/042 ‘Rhoi 

sylw i effaith defnydd GIG Cymru o staff Asiantaeth a Locwm Meddygol’ a ddaeth i 

Meddygol a 

Deintyddol

Nyrsio a 

Bydwreig.

Staffio Arall 

Dros Dro Cyfanswm

Fel % o'r 

Cyfanswm 

Cyflogau

£000's £000's £000's £000's %

Gwariant blynyddol 2014-15 40,956 28,720 18,110 87,787

Gwariant blynyddol 2015-16 62,057 45,903 27,257 135,218

Gwariant blynyddol 2016-17 77,348 53,846 33,163 164,358 4.7%

Gwariant blynyddol 2017-18 60,033 51,431 24,259 135,724 3.7%

Gwariant blynyddol 2018-19 54,622 65,440 23,577 143,640 3.8%

Gwariant blynyddol 2019-20 56,430 70,883 23,596 150,909 3.8%

Gwariant Asiantaeth/Locwm (premiwm)
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rym ym mis Tachwedd 2017. Cyflwynwyd Contract Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer 

Nyrsys Asiantaeth ym mis Ebrill 2017 ac roedd hwn wedi’i gynllunio i sicrhau gwell 

gwerth am arian drwy arbedion maint.  

 

Ochr yn ochr â rhoi’r Fframwaith Rheoli newydd ar waith, cynhaliodd Swyddfa 

Archwilio Cymru astudiaeth ar y gwariant ar staff Asiantaethau Meddygol gan GIG 

Cymru. Arweiniodd hyn at adroddiad y Swyddfa Archwilio ar Wariant GIG Cymru ar 

Staff Asiantaethau Meddygol, a gyhoeddwyd fis Ionawr 2019, lle gwnaed dau brif 

arsylwad sy’n sail i reoli gwariant asiantaeth:   

 

 Er mwyn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sydd wrth wraidd gwariant 

asiantaeth, mae angen data cyson a chymaradwy ar lefel Cymru gyfan, gan 

gynnwys: 

o y gallu i gael gafael ar, a rhannu, data cyson a chymaradwy sy’n cael ei 

gadw gan gyrff unigol y GIG ar lefel Cymru gyfan;  

o y gallu i asesu gwariant asiantaeth a data defnydd yng nghyd-destun 

costau staffio dros dro eraill. 

 Er mwyn sicrhau bod prosiectau yn y dyfodol i reoli gwariant ar staff dros 

dro a gwariant staff dros dro arall yn cael arweiniad cryf a’r gallu i ysgogi 

newid mewn modd amserol. 

 

Camau gweithredu ar hyn o bryd ac yn y dyfodol i reoli defnydd a gwariant 

 

Mewn ymateb i’r lefelau gwariant uchel parhaus, a chan ystyried canfyddiadau’r 

Swyddfa Archwilio, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau drwy’r themâu 

canlynol er mwyn cynnal a gwella rheolaeth a lleihau gwariant: 

 

 Arweinyddiaeth genedlaethol well a chasglu data’n well;  

 Gwella defnydd effeithiol o’r gweithlu; 

 Gwella cynllunio’r gweithlu er mwyn cefnogi’r cyfeiriad strategol a nodir yn 

Cymru Iachach. 

 

Arweinyddiaeth Genedlaethol Well a gwella’r broses o gasglu a dadansoddi 

data  

 

Mewn ymateb i ganfyddiadau’r Swyddfa Archwilio, sefydlwyd Grŵp Llywio Strategol 

GIG Cymru ar Ddefnyddio’r Gweithlu i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno 

rhaglen waith sydd wedi'i hanelu at y defnydd mwyaf effeithiol o'r gweithlu, drwy 

ddod o hyd i ffyrdd mwy effeithiol o gyflawni blaenoriaethau, meithrin capasiti, 

rhannu arfer gorau a datblygu datrysiadau ‘Unwaith i Gymru’ fel y bo’n briodol. Bydd 

hyn hefyd yn darparu’r arweinyddiaeth genedlaethol well a argymhellwyd gan 

Swyddfa Archwilio Cymru. 
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Yn hanesyddol mae'r data a gasglwyd ar asiantaeth a staff locwm yn seiliedig ar 

wariant ariannol. Er bod hyn yn dangos gwariant cynyddol nid oedd yn ein galluogi i 

ddeall y defnydd o’r gweithlu oedd yn sail iddo. Mae cyflwyno’r fframwaith rheoli 

newydd wedi dangos, fodd bynnag, fod gwybodaeth am y gwariant hwn yn 

gyfyngedig ac nad yw’n cael ei gasglu mewn ffordd gyson ar draws Cymru, gan 

olygu na fyddai dadansoddiad neu feincnodi cenedlaethol manwl yn gadarn. O 

ganlyniad, rydym bellach wedi cyflwyno protocol casglu data diwygiedig drwy Grŵp 

Effeithlonrwydd y Gweithlu Meddygol i sefydlu set data cyson ar draws Cymru ar 

gyfer staff meddygol dros dro. Cyflwynwyd y newidiadau hyn ar ddiwedd mis 

Mehefin 2019 ac fe’u hadeiladwyd ar y gofynion casglu data a gyflwynwyd o 

ganlyniad i WHC/2017/042 ac arsylwadau’r Swyddfa Archwilio. 

 

Defnyddio’r gweithlu’n effeithlon 

 

Mae nifer o ffrydiau gwaith wedi’u datblygu i helpu i ddefnyddio’r gweithlu’n fwy 

effeithiol. Byddai hynny yn ei dro yn mynd i’r afael a’r achosion gwaelodol sy’n 

arwain at fwy o ddefnydd o staff asiantaeth.  

 Rheoli presenoldeb - Datblygwyd Polisi Rheoli Presenoldeb yn y Gwaith i 

Gymru Gyfan, mewn partneriaeth gymdeithasol gyda chyflogwyr ac undebau 

yn y gweithle. Mae hwn yn canolbwyntio’n fwy ar rwystro achosion 

absenoldebau o’r gwaith, y gellir eu hosgoi, a sefydlu’r cymorth a fydd yn 

galluogi staff i aros yn y gwaith (neu i ddychwelyd i’r gwaith). 

 Rheoli rota – Mewn trafodaethau gyda sefydliadau iechyd, tynnwyd sylw at 

ystod o feysydd gwaith lle gallai gwell gwybodaeth o arferion effeithiol gan y 

staff sy’n rheoli’r gwariant ar staff asiantaeth a locwm arwain at well gwerth 

am arian a gwell defnydd o staff. Mae potensial mawr ar gyfer e-amserlennu 

drwy Gymru er mwyn manteisio i’r eithaf ar wella effeithlonrwydd a’r cyfle i 

ddefnyddio staff yn fwy hyblyg yn lleol ac yn genedlaethol.  

 Banc Gweithlu Cydweithredol - Mae potensial i leihau cost defnyddio staff 

dros dro drwy ddatblygu banc staff cydweithredol i GIG Cymru er mwyn 

galluogi defnydd mwy hyblyg o staff ledled Cymru. Mae nifer o brosiectau ar y 

gweill a fydd yn helpu i archwilio pa mor ymarferol yw’r syniad hwn ac i greu 

amodau i alluogi iddo ddigwydd. Mae hyn yn cynnwys:  

o Gwirio DBS - Mae Fforwm Partneriaeth GIG Cymru yn ddiweddar wedi 

bod yn ymwneud ag opsiynau i’w gwneud yn orfodol defnyddio 

Gwasanaeth Diweddaru DBS, a fyddai’n arwain at arbediad cost 

hirdymor ystyrlon dros gyfnod o amser, yn lleihau amseroedd recriwtio, 

ac yn sail i ddatblygu Banc i Gymru Gyfan gan y byddai gwiriadau DBS 

yn drosglwyddadwy ar draws pob sefydliad. 

o Cynllun peilot banc nyrsys - Mae prosiect peilot ar y gweill i sefydlu 

model “banc cydweithredol” a fyddai’n galluogi nyrsys i gael sifftiau ar 

draws ffiniau Byrddau Iechyd. I ddechrau mae’r cynllun peilot yn 

Tudalen y pecyn 128



14 
 

gyfyngedig i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae 

Abertawe i brofi’r cysyniad a bwriedir ei roi ar waith yn ystod haf 2019.  

 

 Prosiect recriwtio o’r dechrau i’r diwedd - Mae Partneriaeth 

Cydwasanaethau GIG Cymru hefyd wedi datblygu’r prosiect hwn i leihau'r 

amser a gymerir i gwblhau'r broses recriwtio, ar gyfer swyddi'r Agenda ar 

gyfer Newid, i wella’r profiad i ymgeiswyr sydd am ymuno neu symud rolau yn 

y GIG yng Nghymru ac i leihau’r angen am staff dros dro yn ystod y broses 

recriwtio. Ym mis Mawrth 2014, yr amser cyfartalog i gyflogi oedd 102 

diwrnod, yn dilyn rhoi amrywiaeth o fesurau ar waith mae hyn wedi llwyddo i 

leihau'r amser i gyflogi i 67 diwrnod (Mai 19).  

 

Gwella’r broses o gynllunio’r gweithlu 

Yn unol ag amcanion Cymru Iachach a’r gwaith o ddatblygu’r strategaeth gweithlu 

gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu nifer o 

ffrydiau gwaith i wella’r sefyllfa o ran recriwtio a chadw gweithlu’r GIG yn y dyfodol.  

 Buddsoddi mewn Hyfforddiant ac Addysg – Yn ystod y pum mlynedd 

diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'r buddsoddiad mewn cyllid i 

gefnogi addysg a hyfforddiant proffesiynol ym maes iechyd yng Nghymru 

gyda £114m yn cael ei fuddsoddi yn 2019/20 (cynnydd o dros £7m ers 

2018/19). Dyma’r lefel uchaf erioed o gyllid a bydd yn cefnogi’r nifer uchaf 

erioed o gyfleoedd hyfforddi yng Nghymru a fydd yn llifo drwodd i gyflenwad 

cynyddol o weithwyr proffesiynol gofal iechyd i weithio yng Nghymru. 

 

 Bwrsariaethau - Dros y 10 mlynedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru hefyd 

wedi buddsoddi mewn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru a fydd ar gael i 

unigolion sy’n dewis astudio rhaglen gymwys sy’n gysylltiedig â gofal iechyd 

yng Nghymru sy’n dechrau hyd at y flwyddyn academaidd 2020/2021. Nod 

hyn yw sicrhau bod hyfforddeion yn ymrwymo ymlaen llaw i weithio yng 

Nghymru am hyd at ddwy flynedd ar ôl cymhwyso ac felly sicrhau bod ein 

buddsoddiad mewn hyfforddiant yn arwain at gyflenwad cynyddol o ran y 

gweithlu i lenwi swyddi gwag yng Nghymru. 

 

 Prosiect Symleiddio Nyrsio - Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG 

Cymru wedi datblygu gwasanaeth symlach sy’n paru nyrsys sydd newydd 

gymhwyso o’r brifysgol â swyddi  addas yng Nghymru. Mae hyn yn golygu 

bod nyrsys yn osgoi gorfod gwneud nifer o geisiadau am swyddi, a’n bod yn 

gwneud y mwyaf o'u penodiad i swyddi yng Nghymru mor gyflym â phosibl. 

 

 Hyfforddi:Gweithio:Byw - Ers 2016, mae'r rhaglen hon wedi ceisio lleihau 

swyddi gwag trwy hyrwyddo gyrfaoedd GIG Cymru a thynnu sylw at y 
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manteision o hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru. Mae'r ymgyrch yn 

cynnwys ymgyrch ddigidol ac ymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol, 

presenoldeb mewn arddangosfeydd a chynadleddau proffil uchel dan 

arweiniad y proffesiwn a rhai cymhellion wedi’u targedu i ddenu pobl i rolau 

sydd wedi bod yn anodd eu llenwi. Mae'r camau hyn wedi cael effaith 

gadarnhaol ar gyfraddau llenwi hyfforddiant arbenigol a byddwn yn ceisio 

adeiladu ar y llwyddiant hwn er mwyn gwella’r lefelau recriwtio. 

 

 Arbenigedd ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) - Mae gwybodaeth a gesglir o 

ganlyniad i’r fframwaith rheoli newydd yn dangos bod rotâu yng Nghymru yn 

dibynnu’n fawr ar ddefnyddio meddygon SAS ac rydym yn ystyried ffyrdd o 

wella’u telerau a’u hamodau fel staff parhaol er mwyn gwneud y llwybr 

asiantaeth a locwm yn llai deniadol. 

 

 Argymhellion corff adolygu cyflogau annibynnol - Mae Llywodraeth 

Cymru wedi parhau i fuddsoddi yng nghyflog ac amodau’r gweithlu i 

gydnabod gwerth ac ymroddiad ein staff GIG ac i gefnogi recriwtio a chadw 

staff. Derbyniwyd argymhellion cyflog y Corff Adolygu Meddygon a 

Deintyddion yn llawn o fis Ebrill 2018, yn wahanol i Loegr, ac rydym wedi bod 

yn gweithredu’r cytundeb cyflog tair blynedd Agenda ar gyfer Newid ar gyfer y 

cyfnod o fis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2020.  

 

Crynodeb 

 

Wrth i’r galw am wasanaethau’r GIG gynyddu am y rhesymau a nodwyd yn 

adroddiadau Nuffield yn 2014 a’r Sefydliad Iechyd yn 2016, mae’n anorfod y bydd 

gofyn inni barhau i ddibynnu rhywfaint ar staff dros dro er mwyn sicrhau bod 

gwasanaethau diogel o ansawdd da yn cael eu darparu. Mae Llywodraeth Cymru 

wedi cymryd camau i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio mewn ffordd gost-

effeithiol sy’n cael ei rheoli. Mae’r gwaith o ddatblygu’r strategaeth ehangach ar gyfer 

y gweithlu i ategu Cymru Iachach yn darparu cyfeiriad strategol yn awr i fynd i’r afael 

ag anghenion recriwtio a chadw’r GIG yn y dyfodol, gan gynnwys y defnydd o staff 

dros dro lle bo hynny’n briodol. 
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