
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 22 Medi 2021 

Amser: 08.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Manon George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddTai@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o eitemau 3 a 7 o'r cyfarfod heddiw ac o'r cyfarfod ar 6 

Hydref 2021 

   

3 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio 

Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

(09.00 - 09.30) (Tudalennau 1 - 8)  

4 Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog – y Gweinidog Newid 

Hinsawdd 

(09.30 - 10.45) (Tudalennau 9 - 52)  

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru 

Amelia John, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru 

Francois Samuel, Pennaeth Rheoliad Adeiladu, Llywodraeth Cymru 

Dr Jess Pearce, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Diogelwch, Rheoleiddio a 

Gwelliannau Tai, Llywodraeth Cymru 

Egwyl (10.45 - 11.00)  

 

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



 

 

5 Sesiwn graffu ar waith y Gweinidog  – Y Gweinidog Cyllid a 

Llywodraeth Leol 

(11.00 - 12.15) (Tudalennau 53 - 58)  

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng 

Covid-19, Llywodraeth Cymru 

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Trawsnewid a 

Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru 

6 Papurau i’w nodi 

 (Tudalennau 59 - 60)  

6.1 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth 

Cymru 2022-23 

 (Tudalennau 61 - 64)  

6.2 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch gwaith y Pwyllgor 

 (Tudalennau 65 - 66)  

6.3 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod ei 

flaenoriaethau 

 (Tudalennau 67 - 68)  

6.4 Adroddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas 

ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod” 

 (Tudalennau 69 - 87)  

6.5 Llythyr oddi wrth y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC) ynghylch y 

sector tai a "NHBC Accepts" 

 (Tudalennau 88 - 91)  

6.6 Llythyr oddi wrth Sefydliad Bevan ynghylch meysydd polisi o ran tlodi ac 

anghydraddoldeb 

 (Tudalennau 92 - 94)  

6.7 Llythyr gan Llyr Gruffydd AS at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

ynghylch ffiniau etholiadol awdurdodau lleol 

 (Tudalennau 95 - 102)  



 

 

6.8 Briff seneddol gan y Comisiwn Etholiadol ynghylch y Bil Etholiadau 

 (Tudalennau 103 - 120)  

6.9 Llythyr oddi wrth y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

ynghylch cydweithio rhwng y pwyllgorau 

 (Tudalen 121)  

6.10 Briff gan Llamau mewn perthynas ag Upstream Cymru 

 (Tudalennau 122 - 123)  

7 Sesiynau craffu ar waith Gweinidogion – trafod y dystiolaeth a 

ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5 

(12.15 - 12.30)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@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.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA/JJ/2861/21 

 7 Medi 2021 

Annwyl John, 

Mae'r papur tystiolaeth hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am nifer o faterion 
tai fel y nodwyd yn eich llythyr dyddiedig 9 Awst: Cysgu Allan a Digartrefedd; Y Grant Caledi 
i Denantiaid; Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai; Troi Allan a'r Pandemig; Diogelwch 
Adeiladau; a'r adroddiad diweddar gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 
"Cartrefi addas ar gyfer y dyfodol: Yr Her Ôl-osod".  

Credaf ei bod hefyd yn bwysig rhoi trosolwg o'r hyn rydym yn ei wneud i sicrhau cynnydd 
sylweddol yn y cyflenwad o dai cymdeithasol sydd, wrth gwrs, yn sail i gymaint o'n hagenda 
uchelgeisiol ar gyfer tai yng Nghymru. Ein nod yw adeiladu cartrefi cymdeithasol gwell a 
gwyrddach yng Nghymru, adeiladu mwy ohonynt, eu hadeiladu'n gyflymach a sicrhau eu 
bod yn addas ar gyfer y dyfodol.  

Mae tai cymdeithasol yn cynnig llu o fuddiannau gan gynnwys: 

 Darparu cartrefi sy'n gynnes, yn ddiogel, yn effeithlon o ran ynni ac o ansawdd uchel
i'r bobl sydd eu hangen fwyaf, gan helpu i leihau tlodi tanwydd.

 Cefnogi'r economi sylfaenol, y diwydiant adeiladu a'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru,
gan gynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth, gan gynnwys swyddi a
phrentisiaethau.

 Cefnogi'r newid trawsffurfiol o wasanaethau digartrefedd i broses ailgartrefu gyflym,
sy'n golygu bod pobl ddigartref yn cael eu cynorthwyo'n gyflym i symud i gartrefi
parhaol addas.

 Helpu pobl hŷn a'r rhai sydd angen gofal ychwanegol i fyw'n annibynnol ac osgoi
dibynnu ar ofal preswyl neu hirdymor, gan leihau'r baich ar y GIG.

 Darparu tai cymdeithasol o ansawdd da sy'n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar
bobl a chymunedau, gan helpu i gyflawni ein nod hirdymor o sicrhau bod gan bobl
dai gweddus a fforddiadwy, rhoi terfyn ar ddigartrefedd, gwella iechyd corfforol ac
iechyd meddwl a chanlyniadau ym maes addysg a chyflogaeth, a sicrhau bod y rhai
ag anghenion cymhleth yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae'r pandemig wedi dangos bod angen i bawb gael cartref diogel a fforddiadwy. Mae 
hefyd wedi pwysleisio'r heriau enfawr sy'n wynebu pobl nad oes ganddynt gartref parhaol. 
Caiff hyn ei adlewyrchu yn ein Rhaglen Lywodraethu, sy'n gosod targed heriol i ddarparu 

Papur 1 

Tudalen y pecyn 47

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales


20,000 o gartrefi carbon isel newydd i'w rhentu yn y sector cymdeithasol. Mae'r targed yn 
canolbwyntio'n benodol ar gynyddu nifer y cartrefi yn y sector cymdeithasol, yn hytrach na 
thai ar gyfer y farchnad dai. O'n hamcangyfrifon o'r angen am dai, ar sail amcangyfrifon 
canolog, gwyddom fod angen 7,400 o gartrefi ychwanegol y flwyddyn dros y pum mlynedd 
nesaf. Mae hyn yn cynnwys 3,500 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol. Mae ein targed yn fwy 
uchelgeisiol na hyn a chredaf fod hynny'n briodol.  
 
Gan gydnabod ein hymrwymiad parhaus i dai cymdeithasol a'n huchelgais i gyrraedd y 
targed heriol hwn, rydym wedi dyrannu £250m, sef y swm mwyaf erioed, i'r Grant Tai 
Cymdeithasol fel y gall landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac awdurdodau lleol ei 
ddefnyddio yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae hyn dros ddwywaith yn fwy na'r gyllideb 
yn 2020/21.  
 
Mae ein safonau gwagle newydd yn “Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021 – Mannau a 
Chartrefi Prydferth” (WDQR2021) yn nodi ein huchelgais i ddarparu tai carbon isel, gyda 
chartrefi a ddarperir drwy ein rhaglen Grant Tai Cymdeithasol yn arwain y ffordd. Mae'r 
Gofynion Ansawdd yn hyrwyddo'r defnydd o ddulliau adeiladu modern a systemau gwresogi 
nad ydynt yn defnyddio tanwydd ffosil. I gefnogi ein targed ymhellach, fy mwriad yw y bydd 
cam nesaf cynllun Cymorth i Brynu Cymru a fydd, yn dibynnu ar y cyllid sydd ar gael, yn 
dechrau ym mis Ebrill 2023, yn mynnu bod cartrefi ar gyfer y farchnad yn cael eu hadeiladu 
i'r safon newydd. Bydd hyn yn golygu y gall landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac 
awdurdodau lleol brynu tai 'oddi ar y silff' gan ddatblygwyr ar y farchnad a thrwy hynny, 
gynyddu'r cyflenwad o gartrefi cymdeithasol a fforddiadwy.  
 
I gyd-fynd â hyn, mae'r Rhaglen Tai Arloesol wedi darparu £155m i adeiladu tua 2000 o 
gartrefi cymdeithasol mewn 64 o ddatblygiadau dros y pedair blynedd diwethaf, gan 
ddefnyddio dulliau adeiladu modern ac arloesol ar gyfer tai cymdeithasol carbon isel. Ein 
huchelgais o hyd yw gweld mwy o gartrefi carbon isel yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio 
dulliau modern yn y brif ffrwd fel rhan o raglen gyflenwi graidd y Grant Tai Cymdeithasol. 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn gwneud nifer o ymrwymiadau i gymunedau yng Nghymru 
sy'n wynebu pwysau penodol o ran fforddiadwyedd o ganlyniad i niferoedd uchel o ail 
gartrefi. Rydym wedi cytuno ar ddull triphlyg i ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r cymunedau 
hyn. O ran elfen gymorth y dull gweithredu hwn, caiff rhaglenni tai sydd ar waith yn barod eu 
teilwra a'u targedu fel rhan o becyn i fynd i'r afael â phroblemau fforddiadwyedd, gan brofi 
opsiynau mewn ardal beilot i ddechrau. Bydd Cymorth Prynu, sef cynllun rhannu ecwiti sydd 
ar gael ar gyfer cartrefi sy'n bodoli eisoes, yn rhan o'r pecyn arfaethedig. Mae'r cynllun yn 
golygu y gellir cynnig benthyciad rhannu ecwiti gwerth rhwng 30-50%, a bydd yn adnodd 
allweddol i'w gwneud yn bosibl i bobl leol fforddio prynu cartrefi mewn ardaloedd lle mae 
fforddiadwyedd yn broblem. Rydym hefyd wedi annog ein rhaglen dai a arweinir gan 
gymunedau, Cymunedau yn Creu Cartrefi, a'n Swyddogion Galluogi Tai Gwledig i gynnig 
cyngor a chymorth ynghylch sut y gall eu gwaith mewn cymunedau lleol helpu i fod yn rhan 
o'r pecyn arfaethedig. 
 
Digartrefedd / troi allan a'r pandemig  

 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i ddiwygio gwasanaethau digartrefedd 
yn sylfaenol er mwyn canolbwyntio ar atal ac ailgartrefu cyflym. Bydd hyn yn adeiladu ar y 
dull gweithredu cynhwysol a fabwysiadwyd gennym yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau 
bod neb yn cael ei adael heb lety na'r cymorth sydd ei angen arno i gadw'n ddiogel. Hyd at 
ddiwedd mis Mai 2021, mae tua 11,500 o bobl wedi cael cymorth i symud i lety dros dro ers 
mis Mawrth diwethaf. Rwy'n hynod o ddiolchgar i staff yn yr awdurdodau lleol a'r trydydd 
sector sy'n gweithio'n ddiflino i gyflawni hyn.  
 
Mae'r data diweddaraf sydd ar gael yn dangos y cafodd 1,094 o bobl ddigartref eu rhoi 
mewn llety dros dro yng Nghymru yn ystod mis Mai 2021, 44 yn llai nag ym mis Ebrill 2021. 
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Cafodd 483 o unigolion digartref eu symud i lety hirdymor addas, 52 yn fwy nag ym mis 
Ebrill 2021. Ar 31 Mai 2021, roedd tua 76 o unigolion yn cysgu allan yng Nghymru. Mae hyn 
yn gynnydd o 6 o gymharu â'r 70 o unigolion a oedd yn cysgu allan ar 30 Ebrill 2021. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r dull gweithredu hwn drwy Gronfa Caledi'r 
awdurdodau lleol ar sail anghenion.  Hawliodd awdurdodau lleol tua £20m o arian 
ychwanegol ar gyfer yr ymateb brys hwn yn ystod 2020/21.  

Rydym hefyd wedi addasu'r ffordd rydym yn gweithio yn ystod y pandemig a bellach mae 
gennym grŵp sefydledig o Reolwyr Cysylltiadau Atal Digartrefedd sy'n gweithio'n agos 
gyda'r holl awdurdodau lleol i gefnogi a hyrwyddo'r agenda atal digartrefedd. Mae'r 
berthynas ddwyffordd reolaidd yn golygu y gallwn ddeall problemau lleol yn well a sicrhau 
bod ein hymatebion polisi yn effeithiol a bod pob ymdrech yn cael ei gwneud i helpu pobl i 
symud o ddigartrefedd i lety diogel, addas.  
 
Er bod y pandemig wedi ein gorfodi i ganolbwyntio ar y rhai oedd eisoes yn ddigartref, 
roedd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd hefyd yn golygu ein bod wedi gallu rhoi mesurau 
deddfwriaethol ar waith i gyfyngu ar achosion o droi tenantiaid allan. Fodd bynnag, wrth i'r 
sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd wella, caniatawyd i'r rheoliadau a oedd yn cyfyngu ar droi 
allan ddod i ben ddiwedd mis Mehefin. Felly, ers 1 Gorffennaf mae wedi bod yn bosibl troi 
tenantiaid allan mewn achosion lle y byddai cyfyngiadau wedi bod ar hyn cyn hynny. Gan 
fod yr wybodaeth reoli ddiweddaraf a gyhoeddwyd am nifer y bobl ddigartref yn dod o fis 
Mai eleni, nid oes data ar gael eto ar oblygiadau codi'r cyfyngiadau ar nifer y bobl ddigartref.  
 
Mae'r rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid roi chwe mis o rybudd cyn terfynu 
tenantiaeth yn parhau mewn grym ac nid oes unrhyw benderfyniad wedi'i wneud eto 
ynghylch pa ofynion fydd yn briodol ar ôl i'r rheoliadau presennol ddod i ben ar 30 Medi. 
Caiff y penderfyniad hwn ei wneud yn agosach i'r amser, ar sail sefyllfa'r feirws bryd hynny. 
 
Un mesur ataliol arall rydym wedi'i roi ar waith er mwyn helpu pobl i gadw eu tenantiaethau 
ac atal digartrefedd yw creu'r Grant Caledi i Denantiaid a agorodd i geisiadau ar 15 
Gorffennaf. Mae'r grant £10m hwn, a gyflwynir drwy awdurdodau lleol, yn helpu tenantiaid 
yn y sector rhentu preifat sy'n ei chael hi'n anodd ad-dalu ôl-ddyledion rhent sylweddol sydd 
wedi cronni o ganlyniad i'r pandemig.  
 
Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn disodli'r Benthyciad Arbed Tenantiaeth. Os bydd tenant 
eisoes wedi cael benthyciad drwy'r cynllun hwnnw, caiff y benthyciad ei droi yn grant. Nod y 
Grant Caledi i Denantiaid yw cyrraedd tenantiaid yn y sector rhentu preifat sy'n wynebu 
perygl difrifol o gael eu troi allan ac, felly, ddigartrefedd, a'u helpu i aros yn eu cartrefi.  

 
Rhwng 15 a 31 Gorffennaf, dywedodd awdurdodau lleol fod:  
 

 15 o geisiadau wedi cael eu cyflwyno, gwerth cyfanswm o ychydig llai na £37k 

 1 grant wedi cael ei dalu – £4k 

 5 cais wedi cael eu gwrthod, ond ym mhob achos, gwnaed hyn am fod y tenant 
yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig â thai – cafodd y ceisiadau eu troi'n 
geisiadau grant am Daliadau Disgresiwn at Gostau Tai.  
 

Er nad oes gennym ffigurau ar gyfer mis Awst eto, gwyddom, yn anecdotaidd, fod nifer y 
ceisiadau wedi cynyddu'n sylweddol mewn rhai ardaloedd. Mae'r wybodaeth y mae 
awdurdodau lleol yn ei chasglu yn cynnwys data ar lefel yr ôl-ddyledion rhent a'r rhesymau 
drostynt; cynaliadwyedd y denantiaeth; cofrestriad y landlord â Rhentu Doeth Cymru; y 
rheswm dros wrthod os yw hynny'n gymwys; p'un a gafodd yr ymgeisydd ei gyfeirio at y 
rhaglen Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai; a ble clywodd yr ymgeisydd am y grant.   
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Rydym hefyd yn darparu £4.1m arall i awdurdodau lleol eleni i ychwanegu at y Taliadau 
Disgresiwn at Gostau Tai er mwyn helpu'r bobl hynny sy'n cael budd-daliadau sydd wedi'i 
chael hi'n anodd talu eu rhent o ganlyniad i'r pandemig. Mesur ataliol arall yw hwn i helpu i 
gadw pobl yn eu cartrefi ac atal digartrefedd. Bu'n rhaid inni gamu i'r adwy am fod 
Llywodraeth y DU wedi torri'r Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai i awdurdodau lleol eleni ac 
rydym wedi ysgrifennu ati i fynegi ein siom mawr â'r toriadau hyn ar adeg pan fo angen y 
gronfa Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai yn fwy nag erioed. 
 
Diogelwch Adeiladau  
 
Mae Bil Diogelwch Adeiladau Llywodraeth y DU gerbron Senedd San Steffan ar hyn o bryd 
ac mae'n gyfle cynnar i roi pwerau i Weinidogion Cymru a swyddogaethau estynedig i 
awdurdodau lleol fynd i'r afael â llawer o'r beirniadaethau o'r system rheoli adeiladu yng 
Nghymru yn dilyn tân Grenfell. Gan fod safonau adeiladu wedi cael eu datganoli, mae 
cynnig cydsyniad deddfwriaethol wedi cael ei osod yn Senedd Cymru sy'n amlinellu'r 
agweddau hynny ar y Bil a fydd yn gymwys yng Nghymru. 

Fel y gwyddoch, daeth yr ymgynghoriad ar ein Papur Gwyn Adeiladau Mwy Diogel yng 
Nghymru i ben ym mis Ebrill eleni. Rydym wrthi'n adolygu'r ymatebion ac yn bwriadu 
cyhoeddi crynodeb ac ymateb gan y Llywodraeth yn ystod hydref 2021. Bydd hyn yn rhoi 
trosolwg o'r sylwadau a'r mewnwelediadau a ddaeth i law mewn perthynas â'n diwygiadau 
arfaethedig a sut rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â'n gwaith ar y Gyfundrefn Diogelwch 
Adeiladau. Caiff cyhoeddiad ar amseriadau'r Bil arfaethedig hwn ei wneud maes o law. 

Rwyf eisoes wedi cyhoeddi y caiff y cynllun Pasbort Diogelwch Adeiladau ei lansio a fydd yn 
galluogi Personau Cyfrifol adeiladau preswyl sy'n uwch nag 11m i gael arian grant i wneud 
gwaith arolygu er mwyn canfod maint unrhyw ddiffygion diogelwch tân yn yr adeilad. Bydd y 
cynllun yn agor i geisiadau yn yr hydref a byddaf yn rhoi rhagor o fanylion am y broses 
gwneud cais cyn gynted â phosibl.  

Mae fy swyddogion hefyd yn gweithio ar becyn o fesurau i helpu lesddeiliaid; mae hyn yn 
cynnwys cronfa adfer i fynd i'r afael â phroblemau'n ymwneud ag adrannu cladin, systemau 
llethu tân a systemau rhybudd gwacáu. Bydd manylion pellach am y cam nesaf hwn o 
gymorth ar gael unwaith y bydd wedi'i gwblhau ac erbyn gwanwyn 2022.  

Rwyf yn bwriadu cynnal digwyddiad bord gron i ddatblygwyr yn nes ymlaen yn yr hydref a 
fydd, gobeithio, yn dwyn ynghyd y rhai sydd eisoes wedi ymgysylltu'n gadarnhaol â mi ar y 
mater pwysig hwn, yn ogystal â dod â datblygwyr mwy amharod i'r bwrdd. Rwyf yn bwriadu 
cyhoeddi enwau'r sawl sy'n amharod i ymuno â mi i drafod diogelwch adeiladau. 

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Awdurdodau Lleol a'r Gwasanaeth Tân ac 
Achub i sicrhau bod gennym gymaint o ddata cadarn â phosibl ar adeiladau canolig ac 
uchel iawn. Fel y gallwch werthfawrogi, mae hyn yn aml yn golygu bod yn rhaid i 
berchenogion edrych o dan yr wyneb, yn llythrennol, i amgyffred maint y problemau hynny'n 
llawn. Mewn rhai achosion, bu rhywfaint o amharodrwydd i wneud hynny a dyna pam y 
lansiwyd y cynllun Pasbort Diogelwch Adeiladau er mwyn helpu perchenogion adeiladau, a'r 
Llywodraeth, i gael darlun mwy cyflawn o faint y broblem. 

Wrth gwrs, bydd mynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd ac argyfyngau byd natur yn sail i 
bopeth y byddwn yn ei wneud yn ystod tymor y Senedd hon. Mae disgwyl i'n strategaeth 
sero-net gael ei chyhoeddi ym mis Hydref a bydd yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd i'r 
afael â datgarboneiddio cartrefi ledled Cymru, gan ddefnyddio'r gwersi a ddysgwyd o'n 
rhaglenni arloesol yn y sector tai cymdeithasol. Daw 10 y cant o allyriadau Cymru o'r sector 
preswyl ac, yn yr un modd â sectorau eraill, rwyf yn awyddus i sicrhau bod y 2020au yn 
ddegawd o weithredu i ysgogi'r newidiadau sydd eu hangen arnom. 
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Mewn perthynas ag adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas 
ar gyfer y dyfodol: Yr Her Ôl-osod”, gwnaethom ymgysylltu â Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â'r gwaith a wnaed mewn partneriaeth â'r New 
Economics Foundation a'r Sustainable Design Collective i edrych ar opsiynau ar gyfer 
ariannu'r broses o ddatgarboneiddio tai ym mhob math o ddeiliadaeth. Cynhaliodd 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ddau weithdy (y cyntaf yn canolbwyntio ar y sector 
rhentu preifat a'r sector perchen-feddianwyr, a'r ail yn canolbwyntio ar dai cymdeithasol), 
gyda nifer o randdeiliaid allweddol a helpodd i ddatblygu ei hargymhellion. 
 
Mae'r adroddiad yn amcangyfrif y bydd rhaglen genedlaethol i ddatgarboneiddio'r stoc dai a 
fydd yn helpu i leddfu tlodi tanwydd, yn galw am £14.7bn o fuddsoddiad dros y degawd 
nesaf, ar sail amcangyfrifon cost gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru sy'n cynnwys £5.5bn ar 
gyfer tai cymdeithasol, £4.8bn ar gyfer cartrefi mewn tlodi tanwydd, a £4.4bn ar gyfer 
cartrefi yn y sector perchen-feddianwyr a'r sector rhentu preifat ('gallu talu'). Mae'r 
adroddiad yn awgrymu bod angen £5.3bn o arian grant dros gyfnod o 10 mlynedd a daw 
£3.6bn o'r swm hwnnw gan Lywodraeth y DU (drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa 
Seilwaith Carbon Isel) ac £1.7bn gan Lywodraeth Cymru. Mae'r amcangyfrifon hyn yn 
seiliedig ar ddatgarboneiddio cartrefi yn y sector tai cymdeithasol a chyflawni Tystysgrif 
Perfformiad Ynni Gradd A tra bydd y sector rhentu preifat a'r sector perchen-feddianwyr yn 
cyflawni Gradd C. Mae'r adroddiad yn cydnabod y gallai datgarboneiddio drawsnewid 
economi Cymru gan greu diwydiannau, sgiliau a swyddi newydd, sy'n seiliedig ar gadwyni 
cyflenwi lleol ac sy'n cefnogi'r economi sylfaenol.  
 
Nid oes un ateb ariannu syml i'r broses o ddatgarboneiddio tai; yn hytrach, mae'n debygol y 
byddwn yn gweld amrywiaeth o atebion ariannu'n cael eu cynnig ar gyfer gwahanol fathau o 
ddeiliadaethau, a all gynnwys atebion ariannu arloesol. Bydd angen i unrhyw becyn ariannu 
ar gyfer datgarboneiddio tai eistedd ochr yn ochr â gwaith ar strategaeth, ymgysylltu, 
darparu, sgiliau, cadwyni cyflenwi a safonau, ynghyd â fframwaith rheoleiddiol i helpu i 
fandadu'r gwelliant.  Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, er mwyn sicrhau ein bod yn datblygu atebion ariannu 
priodol.  
 
Gall datgarboneiddio tai yng Nghymru wneud cyfraniad sylweddol at helpu Cymru i gyflawni 
ei huchelgais sero-net, ond mae'n her sylweddol. Gellir pennu safonau ar gyfer adeiladau 
newydd er mwyn sicrhau nad ydym yn cloi symiau sylweddol o garbon i mewn, bod cartrefi 
newydd naill ai'n isel o ran carbon neu'n ddi-garbon i'w rhedeg neu, fan lleiaf, fod modd eu 
hôl-osod yn hawdd yn y dyfodol.  
 
Fodd bynnag, mae gennym rywfaint o'r stoc dai hynaf yn Ewrop ac mae 1.4m o gartrefi yn 
bodoli'n barod. Mae datgarboneiddio cartrefi sydd eisoes yn bodoli yn gymhleth; ni allwn 
ailadrodd camgymeriadau'r gorffennol. Bydd ein Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 
arloesol yn ategu gwaith i ddatblygu polisïau ac arferion ôl-osod yn barhaus ym mhob 
sector. Nod y Rhaglen yw deall y cyfuniad gwerth gorau o welliannau o ran adeiladwaith a 
gwagle a gwresogi dŵr ar gyfer eiddo unigol a phennu llwybr tuag at 'sero-net' ar gyfer pob 
cartref.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion a nodir yn adroddiad yr “Cartrefi Gwell, 
Cymru Well, Byd Gwell”. 
 
Mae'n amhriodol mabwysiadu un dull ôl-osod ar gyfer pob cartref. Yn y gorffennol, mae 
dulliau o'r fath wedi arwain at ymyriadau amhriodol sydd wedi cael effaith niweidiol ar gysur 
preswylwyr ac ansawdd eu cartrefi. Gwnaethom lansio Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio(1) yn 2020-21 gan gefnogi pum cynllun gyda thua £20m. Bydd bron 2,000 o 
gartrefi yn cael eu harolygu ac yn cael 'pasbort cartref' pwrpasol yn arbennig ar eu cyfer a 
fydd yn nodi'r gwaith sydd ei angen er mwyn sicrhau bod pob eiddo yn effeithlon o ran ynni 
a gosod system ynni ddeallus. Mae'r system ynni ddeallus yn cynhyrchu mesuriadau 
sylfaenol er mwyn asesu effaith gwaith effeithlonrwydd ynni dros amser. Bydd hyn yn ein 
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galluogi i gyhoeddi gostyngiadau gwirioneddol mewn allyriadau yn y sector yn hytrach nag 
amcangyfrifon. Mae un cynnig gan gonsortia sy'n cynnwys 27 o landlordiaid cymdeithasol 
hefyd yn datblygu Fframwaith caffael drwy bartneriaeth arloesol yn seiliedig ar egwyddorion 
yr economi sylfaenol sy'n cefnogi ein huchelgeisiau ar gyfer yr economi sylfaenol a'r 
economi gylchol. Caiff y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ei chefnogi gan tua £50m 
yn 2021-22. 
 
Gobeithio bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor ac edrychaf ymlaen at drafod y 
materion hyn â chi yn sesiwn y Pwyllgor ar 22 Medi. 
 
Yn Gywir 
 
 
 

 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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Y PWYLLGOR LLYWODRAETH LEOL A THAI – 22 MEDI 2021 

PAPUR TYSTIOLAETH 

Mae'r papur tystiolaeth hwn yn nodi fy mlaenoriaethau ar gyfer elfennau llywodraeth 
leol y portffolio Cyllid a Llywodraeth Leol. Mae hefyd yn nodi'r cynnydd a wnaed i roi 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar waith, gan gynnwys mewn 
perthynas â Chyd-bwyllgorau Corfforedig, a'r dull cydweithio a fabwysiadwyd 
gennym.  

RHAGLEN LYWODRAETHU 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn nodi nifer o ymrwymiadau sy'n ymwneud yn 
benodol â llywodraeth leol, y byddwn yn eu cyflawni yn ystod tymor y Senedd hon: 

 Ceisio diwygio'r dreth gyngor er mwyn sicrhau system decach i bawb.

 Diwygio etholiadau llywodraeth leol er mwyn lleihau'r diffyg democrataidd.

 Ehangu ein rhaglen Mynediad i Swydd Etholedig.

 Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ffordd effeithiol, sy'n atebol yn
ddemocrataidd, o ddatblygu ei economïau yn y dyfodol.

 Newid y fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth leol er mwyn hyrwyddo
arloesedd, tryloywder a pherchenogaeth leol.

 Atgyfnerthu ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol er mwyn sicrhau y
gellir darparu gwasanaethau yn fwy llwyddiannus.

 Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol.

Nodir rhai o'r camau allweddol y bydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni'r 
ymrwymiadau hyn yn y papur tystiolaeth hwn. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y 
bydd llywodraeth leol yn chwarae rôl hanfodol i wireddu llawer o ymrwymiadau'r 
Rhaglen Lywodraethu.  

Yr ymateb i COVID-19 a'r broses adfer 

Drwy'r Gronfa Caledi ar gyfer Awdurdodau Lleol rydym wedi rhoi cymorth sylweddol i 
awdurdodau lleol fynd i'r afael â'r incwm a gollwyd a'r costau ychwanegol a 
wynebwyd yn sgil y pandemig. Rhoddwyd dros £600m drwy'r Gronfa Caledi i gefnogi 
awdurdodau lleol yn 2020-21. Rhagwelir alldro terfynol yn erbyn y gyllideb o £597m, 
gan gynnwys gwerth £190 miliwn o daliadau am incwm a gollwyd.   Bu hyn yn 
gymorth i bob maes gwasanaeth ac i fynd i'r afael â chynnydd cyffredinol mewn 
costau (er enghraifft i alluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol), yn ogystal ag 
ymyriadau penodol fel cefnogi'r sector gofal cymdeithasol, gweithgarwch gorfodi ac 
ailagor yr economi ymwelwyr yn ddiogel. Roedd y gyllideb derfynol eleni yn cynnwys 
£206.6m i'r Gronfa Caledi ar gyfer chwe mis cyntaf 2021-22. Rydym yn asesu'r 
angen parhaus, yn seiliedig ar gyfraddau heintio newidiol ac effaith y feirws.  

O ystyried dull cyllido COVID-19 Llywodraeth y DU, nid wyf yn rhagweld y bydd cyllid 
penodol ar gyfer y Gronfa Caledi yn parhau yn 2022-23. Bydd angen i awdurdodau 
gynllunio nawr ar gyfer newidiadau i'r ffordd y darperir gwasanaethau a'r galw 
amdanynt o ganlyniad i natur barhaus ein hymateb i COVID-19, a bydd angen i'n 
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trafodaethau ynghylch pwysau a chyfleoedd fel rhan o broses y gyllideb adlewyrchu 
hyn.  
 
CYDWEITHIO  
 
Fel y nododd Cadeirydd y Pwyllgor yn ei lythyr, mae Llywodraeth Cymru wedi 
gweithio'n agos gyda llywodraeth leol a phartneriaid eraill drwy gydol pandemig 
COVID-19, ac rydym yn bwriadu adeiladu ymhellach ar y cydberthnasau cryfach 
hyn.  
 
Byddaf yn cadeirio cyfarfod o'r holl Arweinwyr a Chabinet llawn Llywodraeth Cymru 
ddechrau mis Hydref i drafod uchelgeisiau a blaenoriaethau a rennir ar gyfer Cymru 
ac ystyried sut y gallwn gyflawni ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu. Mae hwn yn 
ddull gweithredu unigryw yng Nghymru, ac mae ymrwymiad i'w ddatblygu ymhellach.    
 
Bydd hyn yn adeiladu ar y strwythurau sy'n bodoli eisoes i gefnogi gweithgarwch 
ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol, gan gynnwys Cyngor 
Partneriaeth Cymru, Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, y Cyngor Partneriaeth 
Gymdeithasol Gysgodol, a'r strwythurau ymgysylltu sy'n bodoli mewn meysydd 
unigol o'r portffolio.   
 
Rwy'n parhau i gyfarfod yn rheolaidd ag Arweinwyr awdurdodau lleol ac yn ymuno 
ag Arweinwyr yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol CLlLC bob tair wythnos, gyda 
Gweinidogion eraill hefyd yn ymuno i drafod eitemau priodol.  
 
RHOI DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 AR 
WAITH 
 
Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 
 
Daw'r pŵer cymhwysedd cyffredinol i rym ar gyfer prif gynghorau ar 1 Tachwedd 
2021.  Rwy'n gwneud rheoliadau a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
cymwys baratoi a chymeradwyo achos busnes dros y cynnig i arfer y pŵer cyn 
defnyddio'r pŵer at ddiben masnachol.  
 
Mae'r pŵer cyffredinol hefyd ar gael o 5 Mai 2022 i gynghorau cymuned sy'n bodloni 
amodau cymhwysedd penodol. Rwy'n paratoi rheoliadau a fydd yn egluro'r 
cymwysterau y bydd angen i glercod feddu arnynt a byddaf yn cyflwyno canllawiau 
statudol er mwyn sicrhau bod cynghorau sy'n ystyried defnyddio'r pŵer yn glir 
ynghylch a allant wneud hynny, a sut y dylent wneud hynny mewn ffordd briodol.  
 
Hyrwyddo mynediad i lywodraeth leol 
 
Roedd y Ddeddf yn cynnwys nifer o ddiwygiadau er mwyn cynyddu cyfranogiad y 
cyhoedd mewn democratiaeth leol a gwella tryloywder. Mae gwaith yn mynd 
rhagddo, ar y cyd â phrif gynghorau a CLlLC, i gyflwyno canllawiau ar faterion fel y 
ddyletswydd i annog pobl leol i gymryd rhan mewn penderfyniadau, strategaethau 
cyfranogi, cynlluniau deiseb a chanllawiau i'r cyfansoddiad. Mae'r gwaith hwn hefyd 
yn ystyried pa rai o gyfarfodydd y cyngor y dylid eu darlledu, yn ychwanegol at y 
cyfarfodydd llawn. Daw pob un o'r darpariaethau hyn i rym yn dilyn yr etholiadau ym 
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mis Mai 2022, ac eithrio darlledu cyfarfodydd pellach y cyngor. Y rheswm dros hyn 
yw i sicrhau bod digon o amser i ystyried y manteision a'r problemau sy'n gysylltiedig 
â chyfarfodydd penodol. Nid yw hyn yn atal cynghorau rhag darlledu cyfarfodydd 
ychwanegol os byddant yn dymuno gwneud hynny.  
 
Rwy'n paratoi canllawiau ar gyfer cynghorau cymuned a fydd yn cwmpasu'r gofynion 
newydd i asesu eu hanghenion hyfforddi, cyhoeddi adroddiadau blynyddol a chynnig 
cyfle rhesymol i aelodau o'r cyhoedd gyfrannu at fusnes cyfarfodydd cynghorau 
cymuned.   Y bwriad yw y bydd cyfuno'r dyletswyddau newydd hyn yn gwneud 
gwaith cynghorau cymuned yn fwy tryloyw, ac yn eu hannog i ymgysylltu'n fwy â'u 
cymunedau.  
 
Cyd-bwyllgorau Corfforedig 
 
Gwnaethpwyd rheoliadau i sefydlu pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig yng Nghymru 
(“y Rheoliadau Sefydlu”) ar 17 Mawrth 2021, a sefydlwyd y Cyd-bwyllgorau hynny ar 
1 Ebrill 2021. Yn unol â'r ffafriaeth a fynegwyd gan lywodraeth leol, mae'r Cyd-
bwyllgorau hyn yn cydffinio â'r Rhanbarthau Bargeinion Dinesig a Thwf. Yn y lle 
cyntaf, rhoddwyd swyddogaethau'n ymwneud â thrafnidiaeth, cynllunio strategol a 
datblygu economaidd i'r Cyd-bwyllgorau hyn.  Drwy gytundeb â chynghorau 
cyfansoddol y Cyd-bwyllgorau Corfforedig, dechreuwyd ymgymryd â'r tair 
swyddogaeth graidd hyn ar 28 Chwefror 2021 yn Ne-ddwyrain Cymru ac ar 30 
Mehefin 2021 yn y tri rhanbarth arall.  
 
Ar y cyd â'r Rheoliadau Sefydlu, cyflwynwyd nifer o Reoliadau / Gorchmynion 
blaenoriaeth uchel a fyddai'n sicrhau, o'r diwrnod cyntaf, y byddai'r Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig yn ddarostyngedig i'r dyletswyddau y byddech yn disgwyl iddynt fod yn 
gymwys i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ac y byddai ganddynt y trefniadau 
llywodraethu a goruchwylio priodol y byddech yn eu disgwyl gan gorff cyhoeddus. 
Mae is-ddeddfwriaeth bellach yn cael ei gwneud er mwyn cwblhau'r broses o 
gymhwyso deddfwriaeth llywodraeth leol at y Cyd-bwyllgorau hyn yn llawn, yn unol 
â'r egwyddor y caiff Cyd-bwyllgorau Corfforedig eu trin fel aelod o'r ‘teulu llywodraeth 
leol’ a'u bod yn ddarostyngedig, i raddau helaeth, i'r un pwerau a dyletswyddau ag 
awdurdodau lleol o ran y ffordd y maent yn gweithredu.  
 
Nodaf fod gan y Pwyllgor ddiddordeb arbennig yn y cyllid a ddarperir i gefnogi'r 
gwaith o sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig a'r costau amcangyfrifedig sy'n 
gysylltiedig â sefydlu a rhedeg y Cyd-bwyllgorau.   Rwyf wedi neilltuo £1m i gefnogi'r 
gwaith o sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn 2021-22. Nod y cyllid yw cefnogi 
trefniadau cynllunio pontio rhanbarthol a galluogi gwaith paratoadol i sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig i ddechrau. Efallai y bydd angen i bob rhanbarth gael cymorth 
i gyflawni agweddau gwahanol ar y gwaith o sefydlu ei Gyd-bwyllgor Corfforedig, yn 
dibynnu ar yr hyn sydd ganddo ar waith eisoes ar gyfer ei systemau cydweithio 
rhanbarthol presennol. Hyd yma (ar 27/08/21), cytunwyd ar gyllid ar gyfer rhanbarth 
De-orllewin Cymru ac mae ei hawliad cyntaf yn cael ei brosesu; mae llythyr dyfarnu 
cyllid wedi'i gyflwyno i ranbarth Canolbarth Cymru; ac mae llythyrau dyfarnu cyllid ar 
gyfer rhanbarthau De-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru wrthi'n cael eu cwblhau.  
 
Ar y cyd â'r Rheoliadau Sefydlu, cynhaliwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
cynhwysfawr. Fodd bynnag, fel y nododd Cadeirydd y Pwyllgor, dim ond amrediad o 
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gostau posibl y bu modd ei amcangyfrif, o ystyried bod llawer ohono'n dibynnu ar y 
penderfyniadau a wneir gan bob Cyd-bwyllgor ynghylch sut yr hoffai weithredu. Bydd 
yr effaith ar adnoddau staff a chyllid awdurdodau lleol hefyd yn dibynnu ar y 
penderfyniadau y bydd pob rhanbarth yn eu gwneud ynghylch sut yr hoffai i'w Gyd-
bwyllgor weithredu. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn parhau i'w ystyried, ar y cyd â 
llywodraeth leol, wrth i'r broses o ffurfio'r Cyd-bwyllgorau Corfforedig fynd rhagddi. 
Mae'n werth nodi bod pob rhanbarth yn gweithredu eisoes, a bod uwch-swyddogion 
yn cefnogi amrywiaeth o drefniadau cydweithio rhanbarthol (er enghraifft byrddau 
Bargeinion Dinesig a Thwf a gweithgorau trafnidiaeth rhanbarthol) a disgwylir y bydd 
y Cyd-bwyllgorau hyn yn cynnig y cyfle i resymoli ac atgyfnerthu'r trefniadau hyn. 
Mewn rhai achosion, fel yn y De-ddwyrain, mae'r gwaith o sefydlu'r Cyd-bwyllgorau 
eisoes yn mynd rhagddo yn swyddfeydd presennol rhaglenni rhanbarthol.  
 
System perfformiad a llywodraethu newydd 
 
Mae'r system yn darparu ar gyfer dull symlach, mwy hyblyg o sicrhau perfformiad, 
llywodraethu da a gwelliant, a arweinir gan y sector.  Mae'n creu fframwaith sy'n 
helpu cynghorau, drwy broses adolygu barhaus, i ystyried eu perfformiad a'u 
heffeithlonrwydd, nawr ac yn y dyfodol; ac yn annog sefydliadau mwy chwilfrydig sy'n 
barod i herio eu hunain i wneud mwy a bod yn fwy arloesol a mwy uchelgeisiol o ran 
yr hyn a wnânt. Bydd hyn yn cefnogi ac yn adeiladu ar ddiwylliant lle mae cynghorau 
yn mynd ati i geisio a chroesawu her, p'un a gaiff ei chyflwyno o'r tu mewn i'r cyngor, 
er enghraifft drwy weithdrefnau craffu, neu'n allanol.  
 
Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyngor yng Nghymru adolygu'n barhaus 
i ba raddau y mae'n bodloni'r ‘gofynion perfformiad’, hynny yw i ba raddau y mae'n:  
 

 arfer ei swyddogaethau yn effeithiol; 

 defnyddio ei adnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol; 

 sicrhau ei fod yn cael ei lywodraethu'n effeithiol er mwyn cyflawni'r uchod.  
 
Y dull sydd i'w ddefnyddio gan gyngor i adolygu ei berfformiad yn barhaus yw 

hunanasesu, gyda dyletswydd i gyhoeddi adroddiad sy'n nodi casgliadau'r 

hunanasesiad unwaith mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol. Caiff yr 

hunanasesiadau cyntaf eu paratoi mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2021-22. 

Caiff yr hunanasesiad ei ategu gan asesiad o berfformiad gan banel unwaith mewn 

cylch etholiadol, a fydd yn cynnig cyfle i geisio sylwadau allanol (ac eithrio gan 

archwilwyr, rheoleiddwyr neu arolygwyr) ar y ffordd y mae'r cyngor yn bodloni'r 

gofynion perfformiad.  Bydd y ddyletswydd i gynnal asesiad gan banel yn dechrau ar 

ôl yr etholiadau llywodraeth leol y flwyddyn nesaf.  

 
Gwelliant a arweinir gan y sector 
 
Mae amrywiaeth o waith yn mynd rhagddo i atgyfnerthu ymreolaeth ac 
effeithiolrwydd llywodraeth leol a'i chefnogi i gyflawni'r Ddeddf a dyheadau'r Rhaglen 
Lywodraethu.  
 
Rwy'n darparu cyllid ar gyfer rhaglen gwella a chymorth a arweinir gan y sector, a 
gaiff ei rhedeg gan CLlLC, sy'n helpu awdurdodau lleol, eu haelodau a'u huwch-

Tudalen y pecyn 56



5 

arweinwyr i wella a thrawsnewid y gwasanaethau a ddarperir, democratiaeth leol a 
datblygiad aelodau, a llywodraethu corfforaethol a pherfformiad. Mae'n cydbwyso 
anghenion a blaenoriaethau awdurdodau lleol unigol o ran gwella â'r agenda 
strategol ehangach ar gyfer gwelliant cyfunol. Cytunir ar weithgareddau a gefnogir fel 
rhan o'r rhaglen gwella a chymorth a arweinir gan y sector yn flynyddol, a gallant 
amrywio o flwyddyn i flwyddyn, gan adlewyrchu cylchoedd gwella unigol neu 
anghenion awdurdodau lleol, cylchoedd etholiadol a chychwyn gofynion 
deddfwriaethol.  
 
Rwyf hefyd yn cefnogi'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau a sgiliau digidol 
llywodraeth leol, gan gynnwys cyllido'r Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol a'r tîm 
cyflawni ategol yn CLlLC. Bydd y Prif Swyddog Digidol yn arwain gwaith trawsnewid 
digidol ym maes llywodraeth leol, yn adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn mynd 
rhagddo ac yn ei ddatblygu ymhellach, ac yn helpu llywodraeth leol i feithrin gallu a 
galluogrwydd i ddatblygu ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd a arweinir gan dechnoleg a data. 
 
Hyd yma, rwyf wedi neilltuo £1.6 miliwn drwy'r Gronfa Ddigidol Llywodraeth Leol i 
gefnogi prosiectau digidol llywodraeth leol sy'n anelu at ddatrys problemau cyffredin 
ar y cyd a darparu gwasanaethau digidol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.  
 
Byddaf hefyd yn cyfrannu at y gost o benodi Swyddog Digidol ar gyfer Cynghorau 
Tref a Chymuned. Bydd y rôl hon yn adnodd penodol i nodi, rhannu a hyrwyddo dull 
cydgysylltiedig o gyflwyno mentrau digidol ym mhob rhan o'r sector, gan sylweddoli 
bod gan dechnoleg ddigidol y potensial i arbed arian a darparu gwasanaethau gwell.  
 
Byddaf yn parhau i geisio atgyfnerthu trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu 
cynghorau tref a chymuned. Rydym yn gweithio gydag Archwilio Cymru, Un Llais 
Cymru a'r Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol i ddatblygu adnodd hunanasesu y 
gall cynghorau ei ddefnyddio i atgyfnerthu eu trefniadau llywodraethu. Byddwn yn 
parhau i gymell clercod a chynghorwyr i fanteisio ar hyfforddiant. Yn fwy penodol, a 
chan gydnabod y rôl allweddol y mae clercod yn ei chwarae, rydym yn darparu cyllid 
llawn i'w galluogi i gwblhau'r Dystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol ac 
ennill cymwysterau sy'n benodol i'r sector i ategu eu gwaith.  
 
Diwygio Trefniadau Ariannu a Chyllid Llywodraeth Leol 
 
Rydym wedi adlewyrchu'r flaenoriaeth a roddir gennym i lywodraeth leol drwy ein 
dyraniadau cyllidebol, gyda chynnydd mewn cyllid setliad yn 2020-21 a 2021-22 o 
4.3% a 3.8%, yn y drefn honno, ar sail tebyg am debyg. Ochr yn ochr ag iechyd, 
mae cyllid ar gyfer llywodraeth leol yn flaenoriaeth o hyd ar gyfer y flwyddyn ariannol 
sydd i ddod.  
Mae ymgysylltu ag arweinwyr llywodraeth leol yn elfen hollbwysig o'n proses 
cynllunio cyllidebol. Mae Is-grŵp Cyllid sefydlog Cyngor Partneriaeth Cymru yn 
galluogi llywodraeth leol i hysbysu Gweinidogion am y pwysau a'r heriau y mae 
llywodraeth leol yn eu hwynebu ac i drafod cyd-flaenoriaethau ar gyfer darparu 
gwasanaethau i bobl Cymru.  Mae hefyd yn cynnig cyfle i drafod gwaith yn ymwneud 
â fformiwla cyllid setliad llywodraeth leol, a chytuno arno.  
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Er mwyn creu Cymru gryfach, decach a mwy gwyrdd, rydym am weithio gyda 
llywodraeth leol ar bob un o'r blaenoriaethau a nodir gennym yn ein Rhaglen 
Lywodraethu – gwneud cynnydd o ran datgarboneiddio, cynyddu'r cyflenwad o dai 
cymdeithasol, diwygio gofal cymdeithasol a darparu cyflog byw gwirioneddol i 
weithwyr gofal cymdeithasol, ymhlith eraill.   
 
Yn ogystal â'r setliad llywodraeth leol, mae gan grantiau penodol rôl i'w chwarae wrth 
gyflawni cyd-flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Bydd angen i'r 
rhain gael eu hystyried ochr yn ochr â'r setliad, fel rhan o'r pecyn cyllido ehangach ar 
gyfer llywodraeth leol.  
 
Rydym yn cydnabod bod amserlen y gyllideb eleni – a lywir gan Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant Llywodraeth y DU a'r angen am waith craffu priodol drwy'r 
Senedd – yn peri heriau i lywodraeth leol. Fel y gwnaethom y llynedd pan oedd yr 
amserlen yn debyg, byddwn yn gwneud popeth y gallwn ei wneud yn briodol i gynnal 
cydberthnasau gwaith agos a gwybodaeth a rennir wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau 
gwariant ar gyfer 2022-23 a thu hwnt. Rydym yn awyddus i roi syniad cadarn i 
lywodraeth leol ynghylch setliadau yn y dyfodol, a bydd y graddau y gallwn wneud 
hyn yn dibynnu ar ganlyniad yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.  Mae swyddogion 
yn ystyried opsiynau ar gyfer setliadau aml-flwyddyn dangosol, os bydd y wybodaeth 
ariannol yn caniatáu.  
 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu hefyd yn cynnwys ymrwymiadau pwysig i ddiwygio'r 
system treth gyngor er mwyn sicrhau system  decach i bawb, ac i gyflwyno achos 
dros ddatganoli treth mewn ffordd glir a sefydlog.  Bydd angen nifer o ddiwygiadau i 
ardrethi annomestig yn y dyfodol hefyd. Mae'r trethi lleol yn ffrydiau refeniw hanfodol 
sy'n sicrhau cynaliadwyedd parhaus y gwasanaethau lleol a ddarperir i'n 
cymunedau, ond maent hefyd yn gwneud cyfraniadau allweddol at ein huchelgeisiau 
ehangach ar gyfer Cymru gryfach, decach a mwy gwyrdd. Rwy'n bwriadu 
ymgysylltu'n agored ynghylch y materion hyn wrth iddynt ddatblygu, gan adeiladu ar 
y sylfaen dystiolaeth helaeth a gyhoeddwyd yn gynharach eleni yn Diwygio Cyllid 
Llywodraeth Leol yng Nghymru: Crynodeb o'r Canfyddiadau  
 
https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-crynodeb-or-
canfyddiadau. 

   
Bydd ein gwaith ar ddiwygio'r dreth gyngor hefyd yn cynnwys ein hymrwymiad i 
atgyfnerthu ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol.  
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16 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeiryddion pwyllgor 

Gwaith craffu ariannol 

Yn ein cyfarfod ar 8 Gorffennaf 2021, trafododd y Pwyllgor Cyllid (y Pwyllgor) y 
rhaglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru sydd ar ddod a'n 
dull o graffu. Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y pwyllgorau pwnc i rannu ein 
syniadau.  

Amserlen 

Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, mae’r Trefnydd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes 
yn nodi y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cael ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr 2021 ac y 
bydd cynnig y Gyllideb flynyddol yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 8 
Chwefror 2022. 

Ymgynghorodd y Pwyllgor Busnes â ni ar yr amserlen arfaethedig. Fel y nodwyd 
yn llythyr y Trefnydd, mae Canghellor y Trysorlys wedi nodi ei fwriad i gynnal 
adolygiad cynhwysfawr aml-flwydd o wariant, sy'n golygu na fydd Llywodraeth 
Cymru yn gwybod ei setliad cyllidebol nes i'r adolygiad cynhwysfawr o wariant 
ddod i ben yn yr hydref.  

Cadeirydd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc, ac Addysg 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 
Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Papur 3
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Rwyf wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i fynegi ein siom y bydd y Gyllideb 
Ddrafft yn cael ei chyhoeddi yn ystod toriad y Nadolig. Er ein bod yn deall bod yr 
amserlen arfaethedig oherwydd amseriad adolygiad cynhwysfawr o wariant 
Llywodraeth y DU, hon fydd y drydedd flwyddyn yn olynol i'r amserlen arfaethedig 
leihau’r amser sydd ar gael i'r Senedd wneud gwaith craffu. 

Y prif feysydd craffu ar y gyllideb 

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i barhau â'r dull a ddefnyddiwyd yn Seneddau’r 
gorffennol, sy'n canolbwyntio ar bedair egwyddor gwaith craffu ariannol, sef: 
fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses. Yr egwyddorion yw:  

• Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a 
gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol rhyngddynt;  

• Blaenoriaethu - a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 
gwahanol mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau; 

• Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau’n 
dda - darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (h.y. canlyniadau); 

• Prosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio 
rhwng cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth 
perfformiad a rheolaeth ariannol. 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe bai eich gwaith craffu ar y gyllideb yn dilyn yr 
egwyddorion hyn. 

Y dull o ran ymgysylltu 

Bydd y Pwyllgor yn trafod ei ddull o ran ymgysylltu â'r Gyllideb Ddrafft ddechrau 
tymor yr hydref. Hoffem i'r ymgysylltiad hwn ategu a llywio gwaith y pwyllgorau 
polisi. Byddwn yn croesawu trafod hyn yn unigol â’r Cadeiryddion, neu yn Fforwm 
y Cadeiryddion. 

Yn dilyn yr arfer mewn Seneddau blaenorol, mae'r Pwyllgor yn fodlon cynnal 
ymgynghoriad ar ran yr holl bwyllgorau. O gofio’r amserlen arfaethedig, rydym o'r 
farn mai cyhoeddi ein hymgynghoriad ddechrau tymor yr hydref fyddai fwyaf 
addas.  

Bydd Clerc y Pwyllgor Cyllid yn hysbysu eich clercod pwyllgor pan fydd yr 
ymgynghoriad wedi'i gyhoeddi a byddwn yn gwerthfawrogi eich help i hyrwyddo'r 
ymgynghoriad drwy eich adnoddau cyfathrebu eich hunan i annog cynulleidfa 
ehangach ac ymgysylltu â hi. Newidiodd y darpariaethau o ran adrodd gan 
bwyllgorau polisi yn 2017, ac rydych bellach yn gallu adrodd yn eich rhinwedd 
eich hunan (os dymunwch), a gall eich adroddiadau gael eu defnyddio fel dogfen 
ategol i'r ddadl ar y Gyllideb Ddrafft.   

Dadl blaenoriaethau dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid  

Tudalen y pecyn 62

https://busnes.senedd.cymru/documents/s116784/Letter%20to%20Business%20Committee%20regarding%20Budget%20timetable%202022-23%20-%2014%20July%202021.pdf


 

Argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Bumed Senedd y dylai Pwyllgor Cyllid yn y dyfodol 
gynnal dadl flynyddol ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru er mwyn 
rhoi cyfle i’r Aelodau drafod y blaenoriaethau gwariant, a dylanwadu arnynt o 
bosibl, cyn i'r Gyllideb Ddrafft gael ei chyhoeddi.  

Eleni, trefnodd Llywodraeth Cymru ei dadl ei hun ynghylch Paratoi’r Gyllideb: 
Blaenoriaethau ar gyfer 2022-23, a gynhaliwyd ddydd Mawrth 13 Gorffennaf. 
Ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Cyllid a'r Pwyllgor Busnes i geisio 
cytundeb y bydd hon, yn y dyfodol, yn ddadl dan arweiniad y Pwyllgor Cyllid a 
gynhelir bob blwyddyn cyn toriad yr haf, y mae'r Gweinidog a'r Pwyllgor Busnes 
wedi cytuno iddi. Yn y blynyddoedd i ddod, rydym yn gobeithio cynnal ymarfer 
ymgysylltu â'r cyhoedd i lywio'r ddadl hon, a byddwn yn croesawu eich syniadau 
ynghylch sut y gall y pwyllgorau sy'n craffu ar y Gyllideb Ddrafft weithio gyda'i 
gilydd i gasglu barn y cyhoedd am yr hyn y mae’n teimlo y dylai blaenoriaethau 
gwariant Llywodraeth Cymru fod. 

Gwaith craffu ariannol ar ddeddfwriaeth 

Swyddogaeth graidd y Pwyllgor yw gwneud gwaith craffu ariannol ar Lywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus cysylltiedig. Fodd bynnag, dylid cynnwys gwaith craffu 
ariannol yn y gwaith craffu y mae’r holl bwyllgorau’n ei wneud. Erbyn hyn, mae’r 
amser sydd ar gael i’r Pwyllgor yn gyfyngedig ac mae ganddo lawer o 
rwymedigaethau statudol i'w cyflawni. Felly, rydym wedi cytuno i drafod pob Bil a 
gyflwynir i'r Senedd yn gychwynnol er mwyn penderfynu a fyddwn yn craffu ar 
oblygiadau ariannol Bil, gan ddibynnu ar lefelau'r costau a'r tryloywder a gynhwysir 
yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. Os byddwn yn penderfynu peidio â gwneud 
gwaith craffu ariannol ar Fil penodol, byddwn yn ysgrifennu at y pwyllgor craffu 
cyfnod un perthnasol i nodi pwyntiau o ddiddordeb y gall fod angen i’r Pwyllgor 
eu trafod wrth adrodd ar egwyddorion cyffredinol y Bil.  

Gan mai dyma ddechrau Senedd newydd, gobeithio y gallwn achub ar y cyfle i 
archwilio ffyrdd o weithio ar y cyd â phwyllgorau eraill i sicrhau’r gwaith craffu 
ariannol mwyaf effeithiol ar Lywodraeth Cymru. Hoffwn awgrymu ein bod yn 
trafod hyn yn fanylach yng nghyfarfod Fforwm y Cadeiryddion. 

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y Gyllideb Ddrafft, mae 
croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid, drwy ffonio 
0300 200 6372 neu anfon e-bost i seneddcyllid@senedd.cymru. 

Yn gywir 
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Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Aled Roberts 
Comisiynydd y Gymraeg 
Welsh Language Commissioner 

01/02 

John Griffiths AS 

Cadeirydd  

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

SeneddTai@senedd.cymru 

19 Gorffennaf 2021 

Annwyl Mr Griffiths 

Ystyried y Gymraeg yng ngwaith y Pwyllgor 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ddechrau cyfnod y chweched Senedd i’ch annog i sicrhau y 

bydd y Pwyllgor yn rhoi ystyriaeth lawn i’r Gymraeg ym mhob agwedd o’i waith.  

Yn Strategaeth Cymraeg 2050 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y weledigaeth o gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg a chynyddu’r ganran sy’n siarad y Gymraeg yn ddyddiol i 

20%. Mae’r strategaeth yn cynnwys cerrig milltir i fesur llwyddiant ei chyflawniad, gyda’r 

garreg filltir gyntaf yn 2021 a’r nesaf yn 2026. Yng nghyfnod y Chweched Senedd bydd 

raid bwrw ati o ddifri i ddwyn y Llywodraeth i gyfrif am y graddau y mae’r Strategaeth yn 

cael ei chyflawni a’r cerrig milltir yn cael eu cyrraedd. Yn hynny o beth mae’n hollbwysig 

prif ffrydio’r Gymraeg i ddeddfwriaeth a pholisi ehangach ac mae’n bryder gennyf nad oes 

digon o graffu ar effaith deddfwriaeth a pholisi ehangach ar y Gymraeg yn gyffredinol. Yn 

wir, nododd Eluned Morgan, y Gweinidog blaenorol dros Iechyd Meddwl, Llesiant a’r 

Gymraeg, mewn sesiwn graffu:  

… I would suggest that actually, rather than just holding me to account when it comes to 

the budget, […] that actually you ask the other Ministers, who’ve got huge amounts of 

money, what they’re doing within their budgets in relation to the Welsh language.” 

(Cyfarfod Pwyllgor Diwylliant, Cymraeg a Chyfathrebu, 25 Chwefror 2021) 

Pwysleisiaf na ddylid ystyried y Gymraeg yn fater diwylliannol yn unig gan ei bod yn iaith 

fyw ym mhob un o gymunedau Cymru ac yn brif iaith yn nifer ohonynt. Mae’r cymunedau 

Papur 4 
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hynny yn wynebu nifer o heriau cymdeithasol ac economaidd sydd yn eu tro yn herio 

hyfywedd y Gymraeg yn y cymunedau hynny. Mae’r argyfwng ail dai mewn nifer o 

gymunedau Cymraeg ar draws Cymru sy’n effeithio ar gydlyniant cymunedau ac yn 

amlygu anghydraddoldebau cymdeithasol yn un mater penodol sy’n peri pryder mawr inni. 

 

Cyhoeddodd y Comisiynydd ddogfen maniffesto ar gyfer etholiad 20211 yn datgan bod 

angen ystyried amrediad eang o ffactorau sy’n effeithio ar y Gymraeg. Yng nghyd-destun 

cylch gwaith y pwyllgor, noda’r ddogfen y dylid sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei 

gwarchod a’i hyrwyddo o dan unrhyw drefniadau newydd ar gyfer cydweithio ffurfiol rhwng 

sefydliadau cyhoeddus. Cyfeiria hefyd at y diffyg cysondeb ym mholisïau awdurdodau 

cynllunio Cymru yng nghyd-destun y Gymraeg. Noda nad oes camau addas yn cael eu 

cymryd bob tro i leddfu unrhyw effeithiau niweidiol ar yr iaith neu i adnabod cyfleoedd i’w 

hyrwyddo. Mae’r ddogfen yr argymell y dylid:  

 

• Sicrhau bod yr ymrwymiadau cryfaf o safbwynt gweinyddu yn Gymraeg yn cael eu 

mabwysiadu wrth i ddyletswyddau statudol ar gyrff cyhoeddus i gydweithio gael eu 

datblygu. 

• Rhoi arweiniad clir a manwl i’r Awdurdodaeth Gynllunio ac i awdurdodau lleol ar sut 

i asesu effaith ar y Gymraeg a sut dylai polisïau cynllunio hybu defnydd o’r 

Gymraeg.  

• Rhoi arweiniad i awdurdodau lleol ar sut gallant reoli faint o dai sy’n cael eu 

cofrestru’n ail gartrefi neu’n fusnesau.  

Yr her i’r Llywodraeth newydd fydd gweithredu’n radical er mwyn sicrhau ein bod ar y 

trywydd iawn i gyrraedd targedau 2050 a chredaf fod gan y pwyllgor rôl hollbwysig yn yr 

ymdrech i gyflawni hyn.  

Gobeithio y byddwch yn cadw’r sylwadau hyn mewn cof wrth i chi ystyried gwaith y 

pwyllgor i’r dyfodol. Dymunaf bob llwyddiant i chi yn y gwaith hwnnw ac edrychwn ymlaen 

at gyfrannu ato.  

Yr eiddoch yn gywir,  

 

Gwenith Price 

Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg 

 
1 Maniffesto (positif.wales) 
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20 Gorffennaf 2021 

Annwyl Gadeiryddion 

Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd 

Fel Pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar yr holl faterion sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc, 

ein bwriad yw sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed fel mater o drefn yng ngwaith 

ein Pwyllgor. Yn ein cyfarfod cyntaf ar 14 Gorffennaf, cytunwyd y byddai hyn yn flaenoriaeth allweddol 

gennym. 

Er mwyn llywio ein gwaith cynllunio strategol a’n blaenraglen waith, rydym yn bwriadu cynnal rhaglen 

wedi'i theilwra o ymgysylltu pwrpasol â phlant a phobl ifanc. Bydd y gwaith hwn yn dechrau yn 

nhymor yr hydref. Bydd ein ffocws cychwynnol ar ofyn i blant a phobl ifanc beth maen nhw'n feddwl 

ddylai blaenoriaethau'r Chweched Senedd fod.  

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc 
ac Addysg 
— 
Children, Young People  
and Education Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddPlant@enedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddPlant 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddChildren@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddChildren 
0300 200 6565 

At:  

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Y Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Cyllid 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Y Pwyllgor Deisebau 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

Papur 5
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O ystyried y bydd yr amrywiaeth o safbwyntiau sydd gan blant a phobl ifanc yn berthnasol i gylch 

gwaith eich pwyllgor chi, byddwn yn sicrhau bod canlyniadau'r gweithgaredd hwn yn cael eu rhannu 

â chi, er mwyn sicrhau y gall eich gwaith chwithau ystyried eu barn. Bydd tîm ein Pwyllgor yn sicrhau 

bod eich timau'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau wrth iddynt ddatblygu, a byddant yn 

cadarnhau amserlenni maes o law.  

Cofion cynnes, 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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CARTREFI ADDAS AR GYFER Y
DYFODOL: YR HER ÔL-OSOD
Sut y byddwn yn ariannu datgarboneiddio cartrefi
yng Nghymru i gefnogi ein huchelgeisiau sero net?

Crynodeb Gweithredol

Papur 6
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Newid hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau heddiw a’r

dyfodol. Mae Cymru wedi gwneud addewidion sy’n arwain y byd er mwyn

datgarboneiddio’i stoc dai yn sylweddol erbyn 2030 i gefnogi ein nod o fod yn

sero net erbyn 2050. 

Yn 2020 tynnais sylw at y ffaith y dylai datblygu pecyn symbylu economaidd

sy’n arwain at greu swyddi ac sy’n cefnogi datgarboneiddio cartrefi fod yn

flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru fel rhan o Adferiad Gwyrdd ar ôl y pandemig.

Bydd cynnal cynhadledd fyd-eang ar newid hinsawdd (COP 26) gan y DU yn

ddiweddarach eleni’n gyfle i Lywodraeth y DU a Chymru fel ei gilydd ymrwymo

i wneud hyn yn ffaith.

Mae trechu lefelau tlodi tanwydd sy’n parhau’n ystyfnig o uchel (12%) wrth galon

nodau datgarboneiddio a chyfiawnder cymdeithasol Cymru, a rhaid gweld

datgarboneiddio cartref fel rhan hanfodol o adferiad gwyrdd a chyfiawn ar ôl y

pandemig yng Nghymru.

Mae tai yn faes sydd dan reolaeth Llywodraeth Cymru ac felly rhaid ei

flaenoriaethu os yw’r Llywodraeth o ddifri ynghylch cyflawni’i thargedau newid

hinsawdd sy’n rhwym yn y gyfraith.

Mae gan Gymru rai o’r tai hynaf a lleiaf effeithlon yng Ngorllewin Ewrop, felly bydd

gweithredu i wella ansawdd y stoc hwn yn hanfodol. Mae datgarboneiddio’n her,

ac yn gyfle i sefydliadau a chymunedau ledled Cymru, na all oedi mwy.

Trosolwg

1Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol
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2Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

O'i reoli'n dda, gallai rhaglen ôl-osod fod yn
newidiwr i economi Cymru gan helpu i:

daw 10% o allyriadau

nwyon tŷ gwydr

Cymru o’r sector

breswyl

cefnogi’r economi seiliol gyda gwariant lleol a
allai fod yn y miliynau

Ar hyn o bryd:

cwrdd â nodau datgarboneiddio a thlodi

tanwydd

155,000 o dai mewn

tlodi tanwydd

dileu tlodi tanwydd a lleihau costau ynni

diangen, gan arbed cyfanswm o £8.3 bn

mewn costau tanwydd erbyn 2040

creu arbediad cost i’r GIG - £4.4bn erbyn 2040

creu diwydiannau, sgiliau newydd a hyd at

26,500 o swyddi newydd, yn seiliedig ar gadwyni

cyflenwi lleol

mae tai gwael yn

cyfrannu at afiechyd

Bydd datgarboneiddio ein stoc dai ar y raddfa angenrheidiol yn gofyn am
fuddsoddi sylweddol ochr yn ochr â mwy o gydlynu ar ran pob actor yn y system. 
Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y blaen, ond ni fydd yn gallu cyllido’r rhaglen
drwy grant am 100% o’r gost. Rhaid cydbwyso her cyllido'r newid hwn ar draws
Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol,
landlordiaid a pherchnogion tai, gyda sawl sefydliad arall hefyd yn chwarae’i ran. 

Canolbwynt ein gwaith fu amcangyfrif beth fyddai cyfanswm y cyllid
angenrheidiol ar gyfer datgarboneiddio cartrefi yng Nghymru, gweld ble mae’r
bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau o fynd i’r afael â’r bylchau hyn. 
Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda sawl sefydliad a rhanddeiliad, gan adeiladu ar
waith blaenorol gan gynnwys adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell’,
gwaith Ysgol Bensaernïaeth Cymru (WSA), adroddiad Altair a gomisiynwyd gan Dai
Cymunedol Cymru (CHC) a Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP)
Llywodraeth Cymru sy’n profi dulliau o ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru.  

2
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Canfyddiadau allweddol

 

3Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

Daliad / statws Nifer o unedau Cyfanswm y
buddsoddiad (bn)

Buddsoddiad cyfartalog
angenrheidiol i bob

cartref* 

Tai cymdeithasol 

Tai sy’n dlawd o ran
tanwydd

Sector Rent Preifat
(PRS)

Preswylwyr-
berchnogion

Cyfanswm - -

230,000 (~21,000

mewn tlodi tanwydd)

155,000 (~21,000 yn

cael eu rhentu’n

gymdeithasol)

180,000 (~36,000

mewn tlodi tanwydd)

924,000 (~99,000

mewn tlodi tanwydd)

£5.52

£4.82

£0.67

£3.73

£14.75

£24,000

£35,984

£4,700

£4,525

£4,700

£4,525

Byddai rhaglen ddatgarboneiddio tai Cymru yn creu £19.32bn mewn GDP

ychwanegol, £3.54bn o elw treth net a 26,500 swydd newydd yng Nghymru erbyn

2030, gan helpu i liniaru effaith economaidd y pandemig diweddar a’r swyddi a

gollwyd yn ei sgil.

Byddai’r rhaglen hefyd yn arbed £8.3bn o ran biliau ynni ac yn creu £4.4bn o

fanteision iechyd ac amgylcheddol  erbyn 2040 gan helpu i roi mwy o arian yn ôl i

economïau lleol ledled Cymru a lleihau’r straen ar wasanaethau iechyd a gofal

cymdeithasol, yn enwedig yn ystod y gaeaf.

Rhaid gweld buddsoddiad mewn ôl-osod er mwyn optimeiddio ar draws tai Cymru yn
erbyn cefnlen o fanteision sylweddol i lesiant, arbedion costau gwasanaethau a thwf
economaidd lleol. 

Mae buddsoddi mewn miliynau o gartrefi yn rhoi’r potensial i gynhyrchu elw economaidd

mawr yn ogystal â lleihau ein hallyriadau a lefelau o dlodi tanwydd.

4

5

 

*Mae'r sectorau yn anelu at targedau EPC gwahanol felly mae'r buddsoddiad sydd angen ar gyfer tai cymdeithasol a tai sy'n
dlawd o ran tanwydd yn uwch na'r sector rent preifat a'r preswylwyr-berchnogion. 

£5.5bn ar gyfer tai cymdeithasol, 
£4.8bn ar gyfer tai sy’n dioddef tlodi tanwydd, a 
£4.4bn ar gyfer cartrefi yn y sectorau a breswylir gan berchnogion ac a rentir yn breifat
(‘gallu talu’) yn eu tro.

Rydyn ni’n amcanu y bydd angen buddsoddiad o £14.75bn dros y ddegawd nesaf   (hyd 
at 2030):  

6
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Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau'r
Dyfodol Cymru

Bydd angen i ni symud y tu hwnt i weithio
mewn corlan a sicrhau dull traws-
Lywodraeth o ran cydweithio a darparu
gyda chymdeithasau tai, awdurdodau
lleol, darparwyr sgiliau a chyflenwyr oll yn
sicrhau fod darpariaeth ar y cyd yn
ganolog i’r dull hwnnw o weithredu. Mae
strategaeth, ymgysylltiad, rheoleiddio,
sgiliau, modelau busnes integredig a
chymhellion ariannol oll yn hanfodol ar
gyfer llwyddo.

 

Cyfanswm y buddsoddiad angenrheidiol gan lywodraeth yw tua
£5.3bn dros 10 mlynedd.

Mae cyllid yn allweddol, ond
dim ond un rhan o’r bos ydyw

Ar ei ben ei hun nid yw’n gallu darparu
newid ar y cyflymder a’r raddfa
angenrheidiol. Er mwyn darparu rhaglen
ôl-osod ar raddfa fawr a chyflawni
manteision economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol ehangach, mae’n hanfodol
fod buddsoddiad hirdymor a gynlluniwyd
yn cael ei uno gyda pholisi ar sgiliau,
hyfforddi, rheoleiddio, safonau a’r gadwyn
gyflenwi.

4Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

O’r £14.75bn o fuddsoddiad fyddai’i
angen i ddatgarboneiddio a gwella
ansawdd cartrefi Cymru, dylai £3.6bn
ddod o’r DU a £1.7bn o Lywodraeth
Cymru, gyda 64% o’r holl fuddsoddiad
yn dod o gyllid preifat, cwmnïau ynni
neu wedi’i gyllido gan berchnogion
eiddo.

Yn 2019 gwariodd cartrefi Cymru
£1.02bn ar wneud gwaith adnewyddu
cyffredinol, cynnal a chadw a gwelliannau
(RMI), rhyw £723 i bob cartref ar
gyfartaledd.

Yn seiliedig ar gynlluniau buddsoddi a
chynigion polisi presennol, mae bylchau
mawr mewn cyllido ar gyfer tai
cymdeithasol (£2.7bn) a thai sy’n dioddef
tlodi tanwydd (£3.9bn) a rentir yn breifat
ac a breswylir gan berchennog i gwrdd â
lefel EPC ‘A’ erbyn 2030.

7
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Awgryma tystiolaeth y gallai diweithdra yng Nghymru ddyblu yn 2021, gan
gyrraedd uchafswm o ryw 114,000 o bobl yn 2021, ac mae angen brys i
fuddsoddi mewn creu swyddi a datblygu ffrydiau sgiliau mewn meysydd
allweddol a all gefnogi ein targedau datgarboneiddio.

Gallai Rhaglen Ddatgarboneiddio Tai Cymru greu 26,500 o swyddi
newydd yng Nghymru erbyn 2030, ond dim ond drwy warantu
buddsoddiad hirdymor a gysylltir â blaenoriaethu prentisiaethau ac ail-
sgilio’r gweithlu presennol, yn ogystal â gweithlu’r dyfodol, yn y crefftau
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau y gellir sicrhau’r swyddi
hyn ar gyfer pobl Cymru. 

5Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

45,000 o swyddi
uniongyrchol

60,000 o swyddi
anuniongyrchol 

Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer creu swyddi drwy gyfrwng rhaglen ôl-osod
genedlaethol, ond rhaid cynllunio’r buddsoddiad ar gyfer y tymor hir er mwyn
manteisio ar hyn.

 

Creu sgiliau a swyddi ar gyfer y dyfodol drwy fuddsoddi mewn
rhaglen ôl-osod genedlaethol

Gallai buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol
mewn diwydiannau gwyrdd ac adfer natur greu yn
ystod y ddwy flynedd nesaf:

O'r rhain:

Fodd bynnag, mae diffygion

sgiliau sylweddol mewn

inswleiddio, gwresogi ac ôl-

ffitio. Gyda digon o alw a

chydlynu yn cael ei greu trwy

fuddsoddiad, gellid hwyluso

symud i'r sector ôl-ffitio yn

gymharol gyflym trwy

hyfforddiant yn y gwaith, gan

nad yw cymwysterau o

reidrwydd yn rhagofyniad.

Rhaid gwarantu piblinell tymor

hir o brosiectau.
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Cryfhau’r cysylltiadau rhwng tlodi tanwydd a datgarboneiddio   

6Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

Coastal Housing Coastal Housing

Er bod rhai tensiynau, mae’n bwysig mynd i’r afael â gefaill-heriau datgarboneiddio
cartrefi a thlodi tanwydd drwy gyfrwng dull integredig, holistig.

Mae 155,000 o gartrefi yng Nghymru mewn tlodi tanwydd  ond gallai effaith y
pandemig diweddar ar ddiweithdra a newidiadau mewn arferion gweithio olygu fod y
ffigwr hwn eisoes yn uwch.

Yr ateb hirdymor i dlodi tanwydd, ac un sydd hefyd yn cefnogi datgarboneiddio cartrefi,
yw gwella’n ddramatig effeithlonrwydd ynni cartrefi tai tlawd o ran tanwydd.

Mae’n hanfodol bwysig fod y newid drosodd i economi carbon isel ddim yn cynyddu
lefelau tlodi tanwydd, drwy gynyddu costau ynni. Rhaid i’r dull o weithredu fynd i’r afael â
dau brif yrrwr tlodi tanwydd: incwm isel ac aneffeithlonrwydd ynni mewn tai.

Gellir cyflawni ystod o fanteision economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol ac iechyd
drwy fynd i’r afael â’r agendau hyn ar y cyd.

Gallai cynnal rhaglen ôl-osod ar draws stoc dai Cymru arwain at arbedion biliau ynni o
ryw £613 i bob cartref a ôl-osodwyd i EPC “A”  gan fod o fantais arbennig i dai mewn
bandiau EPC isel a thlodi tanwydd. Byddai’r arbedion hyn yn dileu tlodi tanwydd i bob
pwrpas yng Nghymru ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i leihau anghydraddoldebau
economaidd. 

8
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Dylai Llywodraeth Cymru chwarae rôl
arwain a chydlynu allweddol gyda
chefnogaeth a chydweithio o gyfeiriad
Llywodraeth y DU, awdurdodau lleol,
cymdeithasau tai ynghyd ag addysg,
hyfforddiant a sectorau preifat i sicrhau
fod ymdrech unedig yn digwydd ar draws
tai cymdeithasol, cartrefi mewn tlodi
tanwydd a phobl yn y sectorau rhentu
preifat a phreswylwyr-berchnogion.

1. Rhaid i ddatgarboneiddio cartrefi
fod yn ymdrech ar y cyd, gyda
Llywodraeth Cymru’n chwarae rôl
arwain a chydlynu, gan ddod â
phob sector ynghyd ar gyfer
cenhadaeth gyfun. 

Nid lle Llywodraeth Cymru’n unig yw
ysgwyddo her cyllido datgarboneiddio.
Os yw Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU o ddifrif am adferiad
gwyrdd, a chyflawni’u hymrwymiadau
newid hinsawdd eu hunain, rhaid iddynt
gydweithio i ddefnyddio pob lifer
ariannol sydd ar gael iddynt i ariannu’r
her ôl-osod. Dylent weld y buddsoddiad
hwn fel cefnogi isadeiledd hanfodol, yn
yr un modd â buddsoddi mewn
isadeiledd arall fel ffyrdd, rheilffyrdd a
phŵer.  

Blaenoriaethau allweddol ar gyfer Llywodraeth
Cymru:

Yn yr un modd, bydd angen i
gymdeithasau tai, awdurdodau lleol, a
thros amser, gartrefi preifat, hefyd
chwarae’u rhan yn yr ymdrech gyfun hon.
Dylai pob un o’r sefydliadau hyn fod yn
canolbwyntio ar arloesi ar y cyd a mesur
risg, gan gydweithio a dysgu bob cam o’r
daith.

Dylai Llywodraeth Cymru:

Arwain y blaen drwy osod
ymrwymiadau a thargedau
hirdymor clir ar gyfer stoc dai
Cymru yn yr ail Gynllun Carbon
Isel;
Cydnabod yn llawn heriau rhyng-
gysylltiedig datgarboneiddio
cartrefi a thaclo tlodi tanwydd a
myfyrio ar y rhain ar draws rhaglen
newydd y Llywodraeth gan
gynnwys cysylltu gweithredu polisi
ar sgiliau, cyllid, economi seiliol ac
iechyd.
Blaenoriaethu buddsoddi yn y
maes hwn a phwysleisio
pwysigrwydd yr agenda hwn ar
gyfer pobl Cymru, wrth drafod
gyda Llywodraeth y DU am gyllid
wedi’r UE, fel y Gronfa Ffyniant
Gyfffredin. 

7Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol
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Dylai cymdeithasau tai ac
awdurdodau lleol:

Ystyried sut allan nhw gael
mynediad i gyllid preifat i ategu
cyllid grant Llywodraeth ar gyfer
datgarboneiddio’u stoc dai.
Gweld gwariant a buddsoddiad
Adnewyddu cyffredinol, Cynnal a
chadw a Gwelliannau (RMI) ar
fesurau datgarboneiddio fel
rhywbeth sy’n gysylltiedig â chyfle
i integreiddio ymhellach dros
amser.
Adeiladu ar ddulliau llwyddiannus
o weithio dan y Rhaglen Ôl-osod
er mwyn Optimeiddio,
blaenoriaethu cydweithio a dysgu
parhaus o ran y dulliau a
weithredwyd i ddatgarboneiddio’u
stoc dai. 

Bydd gan Lywodraeth y DU rôl hanfodol
mewn cefnogi buddsoddiad a
rheoleiddio, a dylai awdurdodau lleol
chwarae rhan fwy rhagweithiol o yrru
datgarboneiddio cartrefi a lleihau tlodi
tanwydd, yn enwedig o ran y Sector
Rentu Breifat.

Mae 11 o’r 22 awdurdod lleol yng
Nghymru wedi cadw’u stoc dai eu hunain,
ac mae 16 o’r 22 wedi datgan argyfwng
hinsawdd, felly rhaid iddynt bellach
ddangos sut y maen nhw’n blaenoriaethu
datgarboneiddio cartref drwy gyfrwng
dull ar sail ardal gan ddefnyddio pob lifer
sydd ar gael iddynt. I gefnogi hyn dylai’u
rôl gael ei chryfhau a’i hariannu’n gywir. 

Mae angen clir i gael llwybr mwy
hirdymor at ddatgarboneiddio cartrefi,
os ydyn ni’n mynd i gwrdd â’r targedau
datgarboneiddio, o leiaf tan 2030. Mae
angen i hwn ddangos yr ymrwymiad ar y
cyd sy’n bodoli rhwng Llywodraethau,
cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a
chwaraewyr eraill i ddatblygu llwybr
hirdymor i ddatgarboneiddio cartrefi,
gan roi sicrwydd ac eglurder ynghylch
trefniadau cyllido, unrhyw greu swyddi
arfaethedig, llwybrau caffael a sgiliau
sydd yn yr arfaeth.

2. Mae angen cael cynllun mwy
hirdymor ar gyfer cyllido.  

Ond i ellir cyflawni’r cynllun buddsoddi
hirdymor hwn ar ein pen ein hun nac o
fewn mecanweithiau presennol. Bydd
angen dulliau newydd ac arloesol o wasgu
am ffynonellau eraill o gyllid a
buddsoddiad, ac o bosib defnyddio gallu
Banc Datblygu Cymru i ddatblygu Cwmni
Gwasanaeth Ynni Cymru newydd i
gydlynu a chefnogi cyllido
datgarboneiddio yn y sector dai
cymdeithasol (fel yr amlinellir yn adran 4). 
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Ymrwymo i glustnodi cyllid
buddsoddi mewn isadeiledd
ychwanegol o £2.6bn a chlustnodi
£1bn o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin
sydd ei angen erbyn 2030 i daclo
datgarboneiddio cartrefi incwm
isel a mynd i’r afael â thlodi
tanwydd yng Nghymru. Byddai’r
ffynonellau hyn yn gyfwerth â
rhaglenni isadeiledd eraill (e.e.
heolydd, rheilffyrdd, pŵer) gan
gydnabod y manteision ariannol
sylweddol a ddoi yn sgil rhaglen
ôl-osod i Drysorlys y DU. 
Cynyddu’i defnydd o’i Chyfalaf
Trafodion Ariannol ar gyfer ôl-
osod a dylai Llywodraeth y DU
hwyluso mynediad i’r farchnad
Bond Sofran Gwyrdd newydd, i
alluogi i ryw £6.3bn o
fuddsoddiad preifat ddigwydd yn
stoc dai Cymru erbyn 2030. 
Gweithio gydag Awdurdod
Ymddygiad Ariannol (FCA)
Llywodraeth y DU i symbylu
marchnad Morgais Gwyrdd
£100m y flwyddyn drwy fynnu
datgeliad o ran pa mor ynni-
effeithlon yw tŷ ar y cam
‘penderfyniad mewn egwyddor’.

Dylai Llywodraeth Cymru a’r DU: Ar gyfer y sector tai cymdeithasol a
chartrefi sy’n dioddef tlodi tanwydd,
dylai Llywodraeth Cymru:

Ddyblu cyllido tlodi tanwydd i
£732m erbyn 2030 a’i gefnogi â
grantiau ar gyfer pobl ar incwm isel
a fyddai ar gael drwy gyllid
isadeiledd cenedlaethol
Llywodraeth y DU, gyda’r nod o
ddileu tlodi tanwydd erbyn 2030.
Ymrwymo i Grant Datgarboneiddio
Tai Cymdeithasol newydd gwerth
£108m y flwyddyn, yn amodol ar
berfformiad mesuredig a lleihad
mewn costau.
Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
gynnig benthyciadau llog isel
£158m y flwyddyn i ddarparwyr tai
drwy gyfrwng ‘Cwmni
Gwasanaethu Ynni Cymru’
(WESCO) drwy gyfrwng
cytundebau Perfformiad Arbed
Ynni. 
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Cyllid Ynni Glân a Aseswyd Fesul
Eiddo (PACE)
Mae PACE, a ddatblygwyd yn UDA,
yn galluogi cymunedau a
rhanbarthau dinesig i gyllido ôl-osod
drwy gysylltu’r ddyled â’r eiddo yn
hytrach na’r unigolyn. Mae ariannu
PACE yn talu am holl gost yr ôl-osod
a chysylltir ad-daliadau â’r eiddo ei
hun. Mae’n cael ei warantu gan lien
(math o warant)  ar fil treth yr eiddo
(h.y. treth y cyngor). Gall hyn ddileu’r
rhaniad cymhellol rhwng landlordiaid
a thenantiaid, neu bobl sy’n ceisio
gwerthu’u cartref. 

Mae ein Map Trywydd yn amlinellu pa rai
sy’n benderfyniadau cyllido a
gweithredoedd polisi ar unwaith a’r rhai a
ddylai ddigwydd dros y 10 mlynedd
nesaf.
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Gweithio gydag Awdurdodau Lleol
i dreialu’r mecanwaith Ynni Glân A
Aseswyd Fesul Eiddo (PACE),
drwy gyfrwng toll ar dreth y cyngor.
Mae PACE yn ddull o gyllido
mesurau ôl-osod sy’n cysylltu’r
ddyled â’r eiddo yn hytrach na’r
unigolyn, a’i sicrhau gan fesur treth
eiddo.
Gweithio gyda Banc Datblygu
Cymru i dreialu modelau rhyddhau
ecwiti a benthyciadau llog isel i
landlordiaid ar gyfer cyllid ôl-osod.  

Ar gyfer y sector rhentu preifat /
preswylydd-berchennog (sy’n gallu
talu), dylai Llywodraeth Cymru: 

£3,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£3,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£2,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£2,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£1,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£1,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£500,000    ---------------------------------------------------------------------------------
£-                ---------------------------------------------------------------------------------

Buddsoddiad Cyfalaf Blynyddol (£m)

Tai cymdeithasol Tlodi tanwydd Preswylwyr-berchnogion PRS

2021    2022    2023     2024     2025     2026     2027    2028    2029    2030

(£
m
)

Blwyddyn

Ffig 1: Bydd angen cyfanswm cyllid Llywodraeth Cymru o £1.7bn hyd at 2030 - £1,080m drwy’r Grant
Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol newydd a £732 drwy’r rhaglen Tai Cynnes - gan gyrraedd pegwn
rhwng 2026-2029.

Mae ein modelu’n tybio y bydd
buddsoddiad yn digwydd ar ffurf
cromlin-S gam wrth gam dros y 2020au,
gan ddod i uchafswm yn 2028,  gan
arwain at gyfanswm buddsoddiad cyfalaf
o £14.75bn erbyn 2030.

10
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Map Trywydd hyd at 2030
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Llywodraeth Cymru’n datblygu

llwybr hirdymor ar gyfer

datgarboneiddio cartrefi, gan

roi eglurder ynghylch trefniadau

cyllido, darpar swyddi i’w creu a

darpar lwybr sgiliau. 

2022
Wedi canlyniad deddfwriaeth Y

Rhaglen Ôl-osod er mwyn

Optimeiddio (ORP) ar gyfer

MEES neu fesur cyfatebol,

targedau datgarboneiddio ar

gyfer pob daliad nid hwyrach na

2030.

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo

i Grant Datgarboneiddio Tai

Cymdeithasol newydd gwerth

£108m/blwyddyn. 

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo

i ddileu tlodi tanwydd yn y

2020au, gan ddyblu cyllid tlodi

tanwydd i £73m/blwyddyn.

Mae treialon Gwasanaeth Ynni

Llywodraeth Cymru (WESCO)

mewn sawl ardal awdurdod

lleol.

Banc Datblygu Cymru (DBW) yn

sefydlu treialon lleol o PACE,

rhyddhau ecwiti a benthyciadau

llog isel i landlordiaid.

2021

Ymestyn rhaglen tlodi tanwydd

ar fyrder yn genedlaethol.
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2023
Wedi canlyniad ORP, cyflwyno

Pasbortau Adnewyddu

Adeiladau ar draws holl stoc dai

Cymru. 

Wedi treialon, WESCO yn cael

ei gyflwyno’n genedlaethol ac

yn dechrau ymestyn.

Wedi treialon, DBW yn cyflwyno

PACE, Rhyddhau Ecwiti a

benthyciadau Llog Isel i

Landlordiaid yn gyffredinol.

DBW a WESCO yn dechrau cael

mynediad i farchnadoedd cyfalaf

drwy gyhoeddi Bondiau Gwyrdd.

2025

Rhaid i bob

tenantiaeth PRS

newydd gwrdd ag

EPC “C”.

Cymru’n dileu tlodi

tanwydd drwy gyfrwng

rhaglen ôl-osod.

Ar ôl arbrawf llwyddiannus, mae

Llywodraeth y DU yn ymrwymo

buddsoddiad isadeiledd o

£2.5bn mewn cartrefi incwm

isel. 

2028

Rhaid i bob

tenantiaeth PRS

presennol gwrdd

ag EPC “C”.

Rhaglen yn cyrraedd uchafswm

cyflwyniad gyda >£3bn o

fuddsoddiad yn 2028 yn unig. 

2030

Cymru’n cyflawni

MEES / targedau

datgarboneiddio ar

gyfer pob daliad

erbyn 2030.
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3. Rhaid cryfhau ein huchelgais
i ddatgarboneiddio 

O ystyried her enfawr datgarboneiddio
cartrefi, a’r darpar fudd i gael rhaglen
hirdymor ledled Cymru, mae angen i ni
sicrhau fod hyn yn cael ei gyflawni’n
gyflym ac yn llawn. 

Os yw gweithredu ar y cyd ar draws
sectorau’n mynd i gyflawni’r targedau
hyn rhaid iddynt fod yn statudol ac yn
cael eu gorfodi drwy gyfrwng safonau
effeithlonrwydd ynni lleiafsymiol (MEES)
ar draws yr holl stoc.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth
Cymru’n annog y sector dai
cymdeithasol i weithio tuag at y
targedau datgarboneiddio a osodwyd
yn adroddiad ‘Tai Gwell, Cymru Well,
Byd Gwell’. Ond mae 1.1 miliwn (neu
70%) o stoc dai Cymru’n dod dan y
sectorau rhentu preifat neu breswylydd-
berchennog sy’n amddifad o dargedau
(neu dan amodau targed gwan iawn)
ynghyd â’r lefelau addas o fuddsoddi
neu gymhelliad ariannol. 

Y dylai pob cartref yng Nghymru
ddod i EPC “A” erbyn 2050. Dylid dod
â’r targed hwn ymlaen ar gyfer pob tŷ
cymdeithasol a phob cartref mewn
tlodi tanwydd erbyn 2030. 

Mae ein gwaith yn dilyn argymhellion yn
adroddiad ‘Tai Gwell, Cymru Well, Byd
Gwell’ sy’n argymell: 

Rydym ni hefyd yn cynnig gosod
targed dros dro o EPC “C” (neu
gyfatebol) ar gyfer pob cartref yng
Nghymru erbyn 2030. Fel lleiafrif,
dylai pob cartref sy’n dlawd o ran
tanwydd waeth beth fo’u daliad allu
cwrdd ag EPC “C” erbyn 2030 er
mwyn i Lywodraeth Cymru o leiaf
gyrraedd yr un uchelgais a osodwyd
gan Lywodraeth y DU ar gyfer cartrefi
tlawd o ran tanwydd yn Lloegr.
Yn ogystal, rydym ni’n cynnig gosod
gwaharddiad ar wresogi tanwydd
ffosil newydd ar gyfer pob cartref nid
hwyrach na 2030. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Benderfynu ar Safon
Effeithlonrwydd Ynni Isafsymiol
(MEES) neu darged
datgarboneiddio uchelgeisiol ar
gyfer y sector dai cymdeithasol, yn
seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd gan
y Rhaglen Ôl-osod er mwyn
Optimeiddio, wedyn dylai baratoi
amserlen i ddeddfu ar gyfer y
targed hwn os oes angen.
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I gefnogi hyn dylai Llywodraeth y
DU: 

Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
ddeddfu ar gyfer Safon
Effeithlonrwydd Ynni Isafsymiol
(MEES) o darged
datgarboneiddio EPC “C” neu
gyfatebol ar gyfer pob cartref yn y
sector rhentu preifat, a gwahardd
gosod gwresogi tanwydd ffosil
newydd ar gyfer pob cartref, nid
hwyrach na 2030. Bydd hyn yn
gofyn am orfodi gan awdurdodau
lleol ar gyfer MEES arfaethedig
neu gyfredol a ddylai gael eu
cryfhau a’u cyllido’n gywir.
Adeiladu ar waith y Rhaglen Ôl-
osod er mwyn Optimeiddio i
ddatblygu model cost a
‘phasbortau adnewyddu
adeiladau’ ar gyfer holl stoc dai
Cymru. Bydd angen gwella eiddo,
cyhyd â phosib, gan ystyried
atebion presennol sydd ar gael a
chostau tybiedig y gwaith. Bydd
pasbortau adnewyddu
adeiladau’n darparu dealltwriaeth
fwy manwl o gostau perthnasol a
maint y gwaith fydd ei angen ar
gyfer mathau gwahanol o dai. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sicrhau fod holl rymoedd
Rheoliadau Adeiladu’n cael eu
datganoli’n llawn i Gymru;
Torri TAW ar bob mesur sy’n
gysylltiedig ag ôl-osod i 5%.

4. Mae maint yr her yn golygu fod
angen sefydliadau newydd a bydd
rolau newydd ar gyfer sefydliadau sy’n
bodoli eisoes.

Er enghraifft, awgrymwn roi rôl allweddol i
Fanc Datblygu Cymru (DBW) wrth gydlynu
cyllid ar gyfer y sectorau rhentu preifat a
phreswylwyr-berchnogion, a datblygu
Cwmni Gwasanaethu Ynni Cymru (WESCO)

i reoli ariannu cytundebau perfformiad ynni
ar gyfer y sector dai cymdeithasol. 

Wrth i faint yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer
datgarboneiddio cartrefi ddod i’r amlwg,
bydd angen creu rolau a dulliau
gweithredu newydd. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sefydlu rôl ganolog ar gyfer Banc
Datblygu Cymru (DBW) neu ffigwr
cydlynol arall i hwyluso benthyca tua
1bn/blwyddyn. Byddai angen paru hyn
gyda gwasanaeth caffael ac ôl-osod
addas, yn seiliedig ar ardaloedd, i
gynnig ‘siop-un-lle’ i gartrefi. 
Archwilio sefydlu Cwmni Gwasanaethu
Ynni Cymru (WESCO) i gydlynu a
chefnogi datgarboneiddio yn y sector
dai cymdeithasol. Byddai WESCO yn
cyfuno benthyciadau a grantiau yn un
cytundeb perfformio. Byddai’n cyllido
gwelliannau i gartrefi gyda phob
arbediad a warantir yn cael ei ad-dalu
ar y bil ynni, gan sicrhau cyllid-dyled ar
fantolen ar ran cymdeithasau tai. 
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Bydd angen i Lywodraeth Cymru hefyd
fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau, o ran
rhifau ac amrywiaeth, sy’n bodoli ar
gyfer swyddi ôl-osod.  

Beth yw Cwmni Gwasanaethu Ynni
(ESCO)?

Maen nhw’n datblygu, cynllunio,
adeiladu a threfnu cyllid ar gyfer
prosiectau sy’n arbed ynni, yn lleihau
costau ynni ac yn lleihau costau
gweithredu a chynnal a chadw. Maen
nhw’n gweithredu fel datblygwyr
prosiectau ar gyfer ystod o fesurau
arbed ynni ac yn ysgwyddo’r peryglon
technegol a pherfformiad a gysylltir â
phrosiect. Maen nhw’n wahanol i
sefydliadau eraill sy’n cynnig
gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y
ffaith eu bod yn defnyddio
methodoleg gytundebu ar sail
perfformiad. Mae hyn yn golygu bod y
cyllid a gynhyrchir yn cael ei gysylltu’n
uniongyrchol â’r arbedion cost ynni
gwirioneddol. 

â hyn ar fyrder os ydyn ni’n mynd i wneud
yn fawr o’r manteision lluosog a ddaw yn
sgil buddsoddi mewn datgarboneiddio
tai.

Dylai Llywodraeth Cymru: 
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Ddatblygu llif sgiliau ar gyfer
gweithlu Ôl-osod yng Nghymru ar
fyrder.                  

Mabwysiadu agwedd Ôl-osod
Plws – gan ehangu’r rhaglen ôl-
osod i gefnogi ymwneud
cymunedol ac adfywiad
cymdogaeth.

Bydd buddsoddi mewn, a datblygu
llwybr hirdymor, i ddatgarboneiddio
holl gartrefi Cymru’n darparu
ymrwymiad a sicrwydd hirdymor i
alluogi datblygu llwybrau sgiliau a
rhaglenni cyflogadwyedd sy’n
cefnogi swyddi newydd a alli gael
eu creu yn ein heconomi seiliol.
Gan adeiladu ar y momentwm a
buddsoddi yn y Rhaglen Ôl-osod er
mwyn Optimeiddio, dylid cefnogi a
mwyhau cynigion fel Academi Ôl-
osod Cymru ledled Cymru. 

Dylai buddsoddi ar raddfa fawr yng
nghartrefi Cymru edrych y tu hwnt i
foeleri newydd ac i gyfeiriad
atebion arloesol i wella cymunedau
o fewn uchelgais ehangach Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol,
Dylid ceisio cyfleoedd i ymestyn y
rhaglenni datgarboneiddio drwy
lasu cymunedau, creu lle i natur,
tyfu bwyd lleol a diwylliant. 

Ar hyn o bryd mae perygl y bydd Cymru’n
colli manteision creu swyddi am nad oes
digon o bobl sy’n gymwys i ymgymryd â
gwaith ôl-osod. Mae angen mynd i’r afael
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5. Dylai Cymru dargedu’r cartrefi
gwaethaf yn gyntaf er mwyn
gwneud y gorau o’r manteision o
leihau tlodi tanwydd a mynd i’r afael
â datgarboneiddio.  

Mae llawer o gartrefi yng Nghymru sy’n
dal mewn cyflwr sobor, ac mae miloedd
o gartrefi’n byw mewn ‘tlodi tanwydd
difrifol’ sy’n galw am dros 20% o’u
hincwm i gynnal trefn wresogi foddhaol. 

Er bod rhaglenni Safon Ansawdd Tai
Cymru, Arbed a Nest wedi gwneud
cynnydd sylweddol i’w leihau, erys
155,000 (12%) o gartrefi Cymru mewn
tlodi tanwydd; mae 20% o’r Sector Rhent
Preifat, 11% o breswylwyr-berchnogion a
9% o denantiaid tai cymdeithasol yn byw
mewn tlodi tanwydd. Rhaid i unrhyw
raglen ddatgarboneiddio dargedu’r tai
hyn sy’n perfformio waethaf yn gyntaf fel
mater o frys. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sicrhau fod eu llwybr hirdymor yn
adlewyrchu’r dull cam wrth gam
sydd ei angen i flaenoriaethu cyllid
a chefnogaeth ar gyfer
datgarboneiddio tai cymdeithasol a
thai sydd mewn tlodi tanwydd yn
gyntaf, gan ystyried pa reoleiddio
pellach allai fod ei angen ar gyfer
cartrefi yn y sectorau rhentu preifat
a phreswylwyr-berchnogion.
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Mae’r gwaith hwn wedi dangos y lefel o
fuddsoddi mewn isadeiledd sydd ei
angen i wella a datgarboneiddio (ôl-
osod) cartrefi yng Nghymru – bydd hyn
nid yn unig yn mynd i’r afael â’n
hargyfwng hinsawdd ond bydd hefyd yn
lleihau tlodi tanwydd, yn gwella
deilliannau iechyd, yn creu miloedd o
swyddi newydd ac yn cefnogi datblygu
cadwyni cyflenwi lleol i gefnogi’r
economi seiliol. Dylai rhaglen
genedlaethol fod yn flaenoriaeth frys i’r
Llywodraeth newydd er mwyn cefnogi
adferiad gwyrdd, cydradd a theg.

Dangosodd ymchwil dwfn yn union faint
o gyllid sydd ei angen hyd at 2030,
darpar ffynonellau’r cyllid hwnnw ar
gyfer sectorau gwahanol yn ogystal â
modelau cyflawni. Dengys argymhellion
ar gyfer Llywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru yn ogystal â ffigurau
allweddol eraill y gellir cyflawni hyn
gydag ymrwymiad hirdymor a gefnogir
gan raglen hirdymor a ddylid ei rhoi ar
waith ar fyrder.

Mae gan Gymru'r uchelgais, a'r
weledigaeth, mae'n rhaid i'n ffocws
nawr fod ar weithredu.

Casgliad

Tudalen y pecyn 85



17Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

Cydnabyddiaethau

Christian Jaccarini a Chaitanya Kumar (New Economics
Foundation)
Cathy Madge ac Eurgain Powell (Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru)

Datblygwyd y gwaith hwn gan Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru mewn partneriaeth â New
Economics Foundation.

Mae'r adroddiad llawn a'r crynodeb technegol wedi'u
drafftio gan Dr Donal Brown o'r Sustainable Design
Collective, gyda chefnogaeth gan:

Diolch i'r holl randdeiliaid sydd wedi mynychu gweithdai ac
wedi gwneud sylwadau ar ddrafftiau o'r gwaith hwn.

Coastal Housing
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[1] https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/rhaid-i-gyllideb-
llywodraeth-cymru-nodi-newid-cyfeiriad-i-ailosod-ein-heconomi/

[2] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/adolygiad-annibynnol-ar-
ddatgarboneiddio-cartrefi-yng-nghymru-adroddiad.pdf

[3] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/decarbonising-welsh-
homes-stage-2-report.pdf

[4] Yn seiliedig ar adolygiad o luosyddion GDP ar gyfer ôl-ffitio a ddatblygwyd gan
Cambridge Econometrics a Phrifysgol Leeds.

[5] Er mwyn cyflawni'r buddion hyn bydd angen rheoliadau safonau effeithlonrwydd ynni
gofynnol (MEES) / Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar draws pob math deiliadaeth a
lefel incwm.

[6] Gan adeiladu ar ddata o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, i gyflawni EPC A ar gyfer tai
cymdeithasol a chartrefi tlawd tanwydd, ac EPC C ar gyfer pob cartref arall.

[7]https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/out
putintheconstructionindustrysubnationalandsubsector 

[8] https://llyw.cymru/amcangyfrifon-tlodi-tanwydd-ar-gyfer-cymru-prif-ganlyniadau-
2018

[9] D. Brown, H. Wheatley, C. Kumar, J. Marshall, 'A Green Stimulus For Housing: The
Macroeconomic Impacts of a UK Whole House Retrofit Programme', 2020.
www.neweconomics.org

[10] Gan dybio y bydd rhaglenni yn y dyfodol ar gyfer datgarboneiddio'r stoc ehangach,
gallem ddisgwyl i'r swyddi a'r swyddi barhau trwy'r 2030au.
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John Griffiths MS 

NHBC House, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks MKS SFP 

Tel: 0344 633 1000 Fax: 01908 747255 www.nhbc.co.uk 

Local Government and Housing Committee 
Welsh Parliament 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 

By email: John.Griffiths@senedd.wales 

21st July 2021 

Dear Mr Griffiths, 

Congratulations from NHBC 

On behalf of NHBC, I would like to congratulate you on your re-election as Chair of the 
Local Government and Housing Committee. As NHBC's new Regional Director for Wales, 
I would welcome a meeting in the near future to discuss the upcoming work of the committee 
and how we can support it. 

As you will be aware, NHBC has tried to support the work of the Equality, Local Government 
and Communities Committee in the fifth Senedd on a host of issues within the housing 
sector, including building safety, climate change, modern methods of construction, 
affordable housing and increasing the rate of housebuilding. 

As the UK's largest new home warranty provider and single building control body, we want 
to continue to share our experience, expertise and knowledge on these issues so that they 
can meet our shared goals for higher quality homes in Wales. 

NHBC's core purpose is to build confidence in the construction quality of new homes, and 
we have a dedicated service to provide this for innovative homes. I would be particularly 
interested in discussing with you NHBC Accepts, which helps increase the adoption of 
innovative Modern Methods of Construction (MMC), while also maintaining confidence that 
both the components and completed homes are built to the highest standards. I have 
attached a briefing on NHBC Accepts and the success we have had since its launch last 
year. 

I would be delighted to discuss this in more detail with you. If you would like to arrange a 
meeting or if NHBC can be of any assistance, please contact my colleague Thomas 
Stevenson 

I wish you the very best luck in your new role and look forward to our productive working 
relationship. 

Yours sincerely, 

Luke Carter MCIOB 
Regional Director West & Wales 

National Houso-Building Council is aulhorisod by tho Prudonlial Regulation Authority and rogulalod by tho Financial Conduct Authority and tho Prudonlial Rogulalion Authority. 

National House-Building Council is registered in England & Wales under company number 00320784. National House-Building Council's registered address is NHBC House. 
Davy Avonue, Knowlhill, Milton Keynes, Bucks MKS 8f P. Tudalen y pecyn 88
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John Griffiths 

By email 

          23rd July 2021 

 

Dear John, 

Congratulations on your election as Chair of the Local Government and Housing 
Committee. We believe that your committee will have a vital role to play in scrutinising 
the Welsh Government to ensure that they are taking appropriate measures to solve 
poverty and inequality. We look forward to continuing working with you to achieve these 
goals.  

I am sure you, committee members and the committee team are currently exploring 
possible inquiries that could be undertaken by the committee over the course of the 
Senedd. We wanted to take the opportunity to get in touch and suggest some policy 
areas that your committee may wish to focus on with regards to poverty and inequality.  

Council Tax and the Council Tax Reduction Scheme  

Council Tax is a major additional cost for households. Our estimates suggests that 
Council Tax typically adds 33 – 50 per cent of rent to a household’s housing costs. This 
cost has increased significantly over recent years due to changes in local government 
finance, squeezing families who were already finding money tight. The challenges faced 
by low-income household are exacerbated by the limitations of the Council Tax 
Reduction Scheme (CTRS).  

As you will know CTRS provides people from low-income households with a discount on 
their Council Tax, or exempts some households from having to pay any Council Tax at all. 
Strict eligibility criteria mean that thousands of low-income households are not eligible 
for CTRS, however, despite living in poverty as their income is not deemed low enough. 
On top of this, even where households are eligible for CTRS, take-up is substantially 
below expected levels and is decreasing as households receiving Universal Credit are not 
‘passported’ to CTRS. This leaves families in real hardship and sometimes in arrears. 

We believe that an inquiry undertaken by your committee could allow us to gain a better 
understanding of the issues within the current system and to develop solutions that could 
have a positive impact on people’s lives and improve local government financing.  

Better housing for people on low incomes  

Everyone in Wales deserves to live in a warm and secure home, but for too many people 
on low incomes this is not possible.  

A lack of affordable housing pushes thousands of Welsh households into poverty, whilst 
others are pushed into homelessness. Many people on low incomes are forced to live in 
poor quality housing, increasing their risk of living in fuel poverty and having a devastating 
impact on their health. Those who live in the private rented sector often lack housing 
security, with others forced to move from their community to find an affordable home.  
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The impact of the pandemic is likely to have worsened this situation. The Bevan 
Foundation’s A snapshot of poverty in spring 2021 report highlighted that 80,000 Welsh 
households have either already lost their home or have been notified that they will lose 
their home.1 With protections from eviction coming to an end, alongside the unwinding 
of furlough and the cut to Universal Credit there are concerns that this situation could 
worsen further.  

We believe that it is important that the committee explores this issue over the coming 
months. This could take the form of a short inquiry to explore the immediate impact of 
the pandemic on housing for people on low incomes, or a longer inquiry that seeks to 
take a more holistic view of the problem.  

The role of local authorities in reducing poverty  

The Benefits in Wales: options for better delivery report published by the Equality, Local 
Government and Communities Committee during the last Senedd under your 
chairmanship demonstrated the significant role that local authorities can play in solving 
poverty. We were delighted to see the recommendations made to develop a Welsh 
Benefits System and understand that the Welsh Government are making some progress in 
this work.  

The role of local authorities in solving poverty however, is not just limited to their 
administration of welfare support. From education, to leisure to tax, decisions taken by 
local authorities can both ease or exacerbate the challenges faced by people trapped in 
poverty.  

We believe taking an inquiry into this area would provide us with an opportunity to 
develop a more holistic approach to solving poverty at local government level and 
provide for opportunities for greater co-operation between local authorities and Welsh 
Government.  

Creating cohesive communities  

Everyone in Wales deserves to live in strong cohesive communities in which they feel a 
sense of belonging and welcome and where they have opportunities to develop 
meaningful relationships with others. It is not right that people living in Wales, including 
those who have migrated, face hostility, discrimination and live isolated lives.  

During the pandemic our communities have shown resilience and strength and 
demonstrated that strong relationships was vital in mobilising support to help the most 
vulnerable, however the pandemic and associated restrictions is likely to have increased 
rates of isolation, with people having even fewer opportunities to develop social 
connections.  

We were pleased that the report Into sharp relief: inequality and the pandemic published 
by the Equality, Local Government and Communities Committee during the last Senedd 
under your chairmanship recommended the Welsh Government undertake a review of 
community cohesion with a view to developing an integration strategy in the long term.  

 
1 Bevan Foundation, A snapshot of poverty in spring 2021 (July 2021) available at - 
https://www.bevanfoundation.org/resources/poverty-in-spring-2021/  

Tudalen y pecyn 93

https://www.bevanfoundation.org/resources/poverty-in-spring-2021/


We believe an inquiry into this area would provide us with an opportunity to develop a 
greater understanding of what cohesion and integration means and to what extent a 
national framework would be beneficial but also examine ways to increase cohesion at a 
local level.  

If you would like to discuss any of our ideas further then we’d be delighted to meet with 
you and your team. 

I hope our work is of interest. 

 

Yours sincerely 

 

Victoria Winckler,   

Director 
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Dyddiad | Date: 19eg Gorffennaf 2021 

Annwyl Weinidog, 

Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â’r datganiadau ysgrifenedig cyson sy’n cael eu gwneud ar hyn o 

bryd yn hysbysu am eich penderfyniadau mewn ymateb i argymhellion Comisiwn Ffiniau a 

Democratiaeth Leol Cymru (“y Comisiwn”) fel rhan o’r adolygiad o ffiniau etholiadol awdurdodau lleol. 

Ysgrifennaf yn benodol i gyfleu pryder ac i geisio sicrwydd pellach am eich penderfyniadau wrth 

bennu enwau arfaethedig ar wardiau yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Credaf fod materion ehangach o bwys i’r broses yn ei chyfanrwydd yn deillio o hynny yn ogystal – o 

safbwynt a yw’r gwiriadau priodol ar waith i sicrhau ansawdd a thryloywder penderfyniadau 

arwyddocaol ar strwythur a threfn ein democratiaeth, yn enwedig mewn achosion pan fo’r 

penderfyniadau hynny yn gwyro oddi ar argymhellion y Comisiwn annibynnol sydd wedi’i gyfarwyddo 

i arwain y gwaith.  

Nid oes angen imi bwysleisio pwysigrwydd annibyniaeth proses o’r fath i ddiogelu rhag dylanwad 

gwleidyddol amhriodol, neu’r canfyddiad o hynny. 

Croesawaf y ffaith bod cryn ystyriaeth wedi’i roi – fe ymddengys – fel rhan o’r gwaith o adolygu ffiniau 

etholiadol i geisio safoni enwau’r wardiau ac fe adlewyrchir hynny yn yr argymhellion terfynol. Ystyrir 

bod gan safoni rôl bwysig i hwyluso defnydd priodol o’r enwau a ddefnyddir i gyfeirio at wardiau yn 

ieithoedd Cymru ac i sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael triniaeth llai ffafriol na’r Saesneg mewn 

gweinyddiaeth gyhoeddus. Gallai gynnig cyfleoedd yn ogystal i hyrwyddo normaleiddio defnydd y 

Gymraeg a chryfhau is-adeiledd yr iaith a pha mor rhwydd yw hi i bobl ei defnyddio yn hyderus felly, 

yn unol â chenadwri Strategaeth Cymraeg2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae’n ymddangos y bu cydweithio agos yn y cyswllt hwn rhwng y Comisiwn a Chomisiynydd y 

Gymraeg (“y Comisiynydd”) sydd yn synhwyrol ac yn addas gan bod gan y Comisiynydd gyfrifoldeb i 

Rebecca Evans AS 

Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Drwy e-bost 

Llyr Gruffydd AS/MS 
Llefarydd Cyllid a Llywodraeth 
Leol 
— 
Finance and Local Government 
Spokesperson 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

llyr.gruffydd@senedd.cymru 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
llyr.gruffydd@senedd.wales 

0300 200 6565 

@Senedd 

@SeneddWales 

/SeneddWales 
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gynnig cyngor ac argymell ffurfiau safonol enwau lleoedd i Weinidog Cymru. Deallaf fod y 

Comisiynydd wedi cynnull panel o arbenigwyr – Panel Safoni Enwau Lleoedd – i’w gefnogi i gyflawni’r 

swyddogaeth hon ac yr wyf ar ddeall hefyd bod swyddog o Lywodraeth Cymru yn eistedd ar y Panel. 

Cyhoeddodd y Comisiynydd Ganllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru ac mae’r Panel yn 

defnyddio’r Canllawiau Safoni Cenedlaethol wrth lunio’i argymhellion. 

Er hyn, roedd yn syndod gweld o’r datganiadau ysgrifenedig yn achos sawl un o wardiau’r 

awdurdodau lleol rydych chi wedi cyhoeddi eich penderfyniad ar eu cyfer hyd yma eich bod chi wedi 

mabwysiadu polisi enwi gwahanol, yn groes i argymhellion y ddau gorff (Y Comisiwn a’r Comisiynydd) 

mewn sawl achos.  

Rwyf yn cynnwys er eich sylw a’ch ystyriaeth yn Atodiad 1 i’r llythyr hwn ddogfen Excel sy’n cynnwys 

detholiad o waith dadansoddi sydd wedi’i gynnal gan fy nhîm ar rai o’r penderfyniadau a 

gyhoeddwyd hyd yma i geisio mynd i wraidd y mater. Yng ngoleuni hyn, gofynnaf i chi gadarnhau –  

1.Beth yw’r broses yr ydych chi fel Gweinidog wedi’i dilyn wrth ddod i benderfyniad ar argymhellion y 

Comisiwn, gan gynnwys ar gyfer pennu enw neu enwau arfaethedig ar gyfer wardiau? 

2.Ar ba sail y gwnaethoch chi ddod i gasgliadau croes i’r Comisiwn a/neu y Comisiynydd yn achos 

enw/enwau arfaethedig wardiau’r awdurdodau lleol hynny a gyhoeddwyd gennych hyd yma? 

3.Pa asesiad wnaed ar effaith y penderfyniadau hyn ar y Gymraeg a’r cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r 

Gymraeg ac ar y gofyniad i Weinidogion Cymru beidio trin y Gymraeg yn llai ffafrio’r na’r Saesneg? 

4.Pa egwyddorion ydych chi wedi’u mabwysiadu, os o gwbl, i dywys y gwaith pennu enw neu enwau 

arfaethedig er mwyn sicrhau cysondeb cenedlaethol? 

5.A yw Llywodraeth Cymru yn cydnabod y ddogfen Canllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru fel y 

ddogfen ganllaw cydnabyddedig i’w defnyddio fel sail i benderfyniadau awdurdodau sydd â 

chyfrifoldebau statudol dros enwi yn gyffredinol, fel sydd gan Weinidogion Cymru yn yr achos hwn? 

Byddai’n ymddangos yn gam gwag diystyru arbenigedd y Panel sydd wedi’i gynnull a’r adnodd 

cyhoeddus sydd wedi’i roi i gefnogi gwaith y Comisiynydd yn y maes yma heb fod yna reswm da dros 

hynny. Byddai hynny’n arbennig o wir os oedd Llywodraeth Cymru wedi’i chynrychioli ar y Panel. 

Mewn egwyddor, mae’n ymddangos yn rhesymol y dylid cydio yn y cyfle i roi enw unigol, safonol ar 

wardiau sydd ag enwau Cymraeg fel ‘Llwyn-y-pia’, er enghraifft. Yn yr un modd, os nad oes sail neu 

ddadl gref i’r gwrthwyneb, dylid cydnabod yr enw unigol ‘Fairwood’, er enghraifft, ar y ward benodol 

honno yn Abertawe yn y ddwy iaith, gan osgoi cyflwyno enw gwneud Cymraeg. Mae cynsail yn y 

safbwynt hwn yn y defnydd o’r enwau ‘Pierhead’ a ‘Senedd’, er enghraifft lle bod un enw 

cydnabyddedig yn y ddwy iaith. 
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Fel mae’n sefyll, mae’r penderfyniad i gydnabod ‘Llwyn-y-pia’ fel enw Saesneg a ‘Llwynypia’ fel yr enw 

Cymraeg ar y ward dan sylw yn Rhondda Cynon Taf, er enghraifft, yn ymddangos yn ddiffygiol ac yn 

afresymegol. Mae hefyd anghysondeb gan eich bod wedi penderfynu rhoi’r enw ‘Pen-y-groes’ yn 

Gymraeg a ‘Penygroes’ yn Saesneg ar y ward berthnasol yn Sir Gaerfyrddin, er gwaetha’r ffaith mai 

enw cynhennid Cymraeg ydyw waeth beth fo’r sillafiad safonol cydnabyddedig. 

Er cyflawnder, dylid nodi bod amryfuseddau wedi’u nodi rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg 

adroddiadau’r Comisiwn. Nodir hyn y tabl yn Atodiad 1 isod. Efallai bod hyn yn rhywbeth i’ch 

swyddogion wirio yn gyffredinol gyda’r Comisiwn. 

Rwy’n copïo’r llythyr hwn i Gadeiryddion y Pwyllgorau perthnasol yn y Senedd, i’r Gweinidog Addysg 

a’r Gymraeg, Comisiynydd y Gymraeg a Phrif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 

Cymru. 

Edrychaf ymlaen at dderbyn ymateb amserol a chyflawn i’r pwyntiau hyn. 

Yn gywir iawn, 

Llyr Gruffydd AS 
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Rhondda Cynon Taf

Ward

Argymhelliad 

Terfynol LDBCW

Argymhelliad 

Terfynol CYG

Penderfyniad 

Terfynol LLC

Ward Llwyn-y-pia (yn y 

fersiwn Saesneg) Llwynypia 

(yn y fersiwn Cymraeg) Enw unigol o Llwyn-y-pia

Cytuno gyda'r Comisiwn 

yn y ddau fersiwn 

(Cymraeg a Saesneg)

Anghytuno - dau enw - 

Llwyn-y-pia (S) Llwynypia 

(C)

Anghytuno gydag 

argymhellion y ddau 

gorff

(Anghysondeb yn y 

cynigion terfynol 

Cymraeg a Saesneg - 

dangos Llwyn-y-Pia yn 

Ward Ynysybwl Enw unigol o Ynysybwl

Anghytuno - enw unigol 

o Ynys-y-bwl

Anghytuno - dau enw - 

Ynysybwl (S) Ynys-y-bwl 

Anghytuno gydag 

argymhellion y ddau 

Yn y Cynigion Drafft (Cymraeg) nodwyd: Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Llwyn-y-Pia i’r ward etholiadol. Ystyriodd Comisiynydd yr Iaith yr enw a 

chynigiodd yr enw unigol Llwynypia, oherwydd dyma’r ffurf a argymhellir yn y cyfeirlyfr safonol cenedlaethol, sef y Rhestr o Enwau Lleoedd (Gwasg Prifysgol 

Cymru, 1967). Ni ddylid gwyro oddi wrth ei argymhellion heb reswm da. Nid oes angen cysylltnodau yn yr enw hwn i helpu i’w ynganu. Mae’r Comisiwn yn 

croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer enwau amgen.

Yn y Cynigion Drafft (Cymraeg), nodwyd: Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Ynysybwl i’r ward etholiadol gan ddefnyddio’r enw ward a nodwyd yng 

Ngorchymyn Trefniadau Etholiadol 1998. Ystyriodd Comisiynydd y Gymraeg yr enw a chynigiodd yr enw unigol Ynys-y-bwl. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn nodi 

bod y cysylltnod yn cael ei ddefnyddio mewn enwau lleoedd Cymraeg pan fo’r fannod (y/yr) yn ymddangos cyn unsillaf olaf; defnyddir cysylltnodau cyn ac ar ôl y 

fannod i amlygu’r elfennau unigol a helpu i ynganu’r enw. Mae’r Comisiwn yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer enwau amgen.
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Ward Cwmbach Enw unigol o Cwmbach Cytuno gyda'r Comisiwn

Anghytuno - dau enw - 

Cwmbach (S) Cwm-bach 

(C)

Anghytuno gydag 

argymhellion y ddau 

gorff

(Anghysondeb yn y 

cynigion terfynol 

Cymraeg a Saesneg). Yn 

y Gymraeg, nodir bod y 

CyG wedi cynnig Cwm-

bach, ond yn y Saesneg, 

nodi bod y Comisiynydd 

yn cytuno â'r 

argymhelliad). 

Ward Pont-y-clun Enw unigol o Pont-y-clun Cytuno gyda'r Comisiwn

Anghytuno - dau enw - 

Pontyclun (S) Pont-y-

clun (C)

Anghytuno gydag 

argymhellion y ddau 

gorff

Yn y Cynigion Drafft (Cymraeg) nodwyd y canlynol am Pont-y-clun: Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Pont-y-clun i’r ward etholiadol. Mae Comisiynydd y 

Gymraeg yn cytuno â chynnig y Comisiwn. Mae’r Comisiwn yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer enwau amgen. Nodir yn yr adroddiadau er hynny bod y 

Comisiwn wedi derbyn cynrychiolaethau yn gawl am gadw'r enw 'Pontyclun' ar gyfer y ward "gan y derbynnir y ffurf hon yn gyffredin yn lleol yn y ddwy iaith". 

Yn y Cynigion Drafft (Cymraeg) nodwyd y canlynol am Cwmbach - Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Cwmbach i’r ward etholiadol. Ystyriodd Comisiynydd y 

Gymraeg yr enw a chynigiodd yr enw unigol Cwm-bach, oherwydd dyma’r ffurf a argymhellir yn y cyfeirlyfr safonol cenedlaethol, sef y Rhestr o Enwau Lleoedd, 

ac oherwydd bod y cysylltnod yn cael ei ddefnyddio i helpu i ynganu’r enw hwn trwy ddangos bod y pwyslais ar y sillaf olaf. Mae’r Comisiwn yn croesawu 

unrhyw awgrymiadau ar gyfer enwau amgen.
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Abertawe

Ward

Argymhelliad 

Terfynol LDBCW

Argymhelliad 

Terfynol CYG

Penderfyniad 

Terfynol LLC

Ward Fairwood

Enw dwyieithog - 

Fairwood (S) Llwynteg 

(C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn. Argymhell 

enw unigol o Fairwood. Un enw - Fairwood

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd

Ward St Thomas

Enw dwyieithog - St 

Thomas (S) Sain Tomos 

(C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn. Argymhell 

enw unigol o St Thomas. Un enw - St Thomas

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd

Ward Townhill

Enw dwyieithog - 

Townhill (S) Pen y Graig 

(C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn. Argymhell 

enw unigol o Townhill. Un enw - Townhill

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd

Ward Uplands

Enw dwyieithog - 

Uplands (S) Tir Uchel (C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn. Argymhell 

enw unigol o Uplands. Un enw - Uplands

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd

Ward West Cross

Enw dwyieithog - West 

Cross (S) Y Groesffordd 

(C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn. Argymhell 

enw unigol o West Cross. Un enw - West Cross

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd

Ward Pontlliw a Tircoed

Enw dwyieithog - 

Pontlliw and Tircoed (S) 

Pontlliw a Thir-coed (C)

Cytuno gyda'r 

argymhelliad

Dwyieithog - Pontlliw a 

Tircoed (S) Pontlliw a 

Thir-coed (C)

Cytuno gyda'r 

Comisiynydd a'r 

Comisiwn

Abertawe - yn wreiddiol, roedd cynigion drafft y Comisiwn yn argymell cadw'r enw Saesneg yn unig (ar wahân i Pontlliw a Tircoed lle 

cynigir enw dwyieithog). Cytunodd y Comisiynydd gyda'r cynigion drafft. Ond yn dilyn derbyn cynrychiolaethau o blaid cael enw 

dwyieithog, penderfynodd y Comisiwn argymell enwau dwyieithog. Roedd hyn yn groes i farn y Comisiynydd.  

Barn y Comisiynydd: Roedd Comisiynydd y Gymraeg yn awgrymu cadw’r enw unigol {enw'r Ward}, oherwydd y mae perygl y gall 

bathu enw Cymraeg newydd beri dryswch, gan nad yw’r lle’n hysbys dan yr enw hwnnw ac nid oes unrhyw sail hanesyddol i’r enw.
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Sir Gaerfryddin

Ward

Argymhelliad 

Terfynol LDBCW

Argymhelliad 

Terfynol CYG

Penderfyniad 

Terfynol LLC

Betws Enw unigol - Betws 

Anghytuno - enw unigol 

Y Betws

Enw dwyieithog - Betws 

(S) Y Betws (C)

Garnant Enw unigol - Garnant 

Anghytuno - enw unigol 

Y Garnant

Enw dwyieithog - 

Garnant (S) Y Garnant 

(C)

Gorslas Enw unigol - Gorslas

Anghytuno - enw unigol 

Gors-las

Enw dwyieithog - 

Gorslas (S) Gors-las (C)

Penygroes Enw unigol - Penygroes 

Anghytuno - enw unigol 

Pen-y-groes

Enw dwyieithog - 

Penygroes (S) Pen-y-

groes (C)

Whitland

Enw dwyieithog - 

Whitland (S) Hendy-

Gwyn (C)

Enw dwyieithog - 

Whitland (S) Hendy-

gwyn ar Daf (C)

Enw dwyieithog - 

Whitland (S) Hendy 

Gwyn ar Daf 

Dafen and Felinfoel

Enw dwyieithog - Dafen 

and Felinfoel (S) Dafen a 

Felinfoel (C)

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn - Dafen and 

Felin-foel (S) Dafen a 

Felin-foel (C)

Enw dwyieithog - Dafen 

and Felinfoel (S) Dafen a 

Felin-foel (C)

Trelech Enw unigol - Trelech

Anghytuno gyda'r 

Comisiwn - Enw unigol - 

Tre-lech

Enw dwyieithog - 

Trelech (S) Tre-lech (C)

Tycroes Enw unigol - Tycroes Cytuno gyda'r Comisiwn

Enw dwyieithog - 

Tycroes (S) Tŷ-croes (C)

Cytuno gyda'r Comisiynydd

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Yn y cynigion drafft, nodir bod Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnig defnyddio'r enw unigol Tŷ-croes gan nodi mai Tŷ-croes yw’r ffurf Gymraeg safonol a 

argymhellir gan y llyfr cyfeirio

Rhestr o Enwau Lleoedd. Ond yn yr Adroddiad Terfynol, nodir: Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Tycroes yn y Cynigion Drafft. Cytunodd Comisiynydd y 

Gymraeg â’r enw arfaethedig.

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff

Anghytuno gydag argymhellion y ddau gorff
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Ella Downing, 
Swyddog Cyfatherbu  

Papur 10

Briff Seneddol: Bil Etholiadau 
28 Gorffennaf 2021 

Mae'r briff hwn yn tynnu sylw at ystyriaethau allweddol cyn i'r Senedd ystyried y Bil 
Etholiadau, ac mae'n amlinellu safbwynt y Comisiwn mewn perthynas â'r prif fesurau. 

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio 
cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses 
ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb. Un rhan allweddol o'n rôl yw rhoi cyngor i'r 
llywodraeth a'r Senedd ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag etholiadau a rheoleiddio 
ymgyrchwyr.  

Byddwn yn parhau i roi cyngor annibynnol i seneddwyr ar gynnwys y Bil, yn seiliedig ar 
dystiolaeth gyhoeddedig a'n harbenigedd. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth fanylach am 
gymalau unigol yn ystod hynt y Bil drwy'r Senedd.  

Unwaith y bydd y Bil wedi'i basio'n gyfraith, byddwn yn gweithio gyda phleidleiswyr, 
gweinyddwyr etholiadau lleol, pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a chyrff cynrychioliadol er 
mwyn sicrhau bod pawb sy'n ymwneud ag etholiadau yn deall y rheolau newydd ac yn 
barod ar eu cyfer.  

Cynnwys 
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Ystyriaethau allweddol mewn perthynas â 
mesurau cyfunol y Bil 
• Mae'r Bil Etholiadau yn cynnig gwneud newidiadau sylweddol, a bydd yn effeithio ar

bleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr etholiadau. Byddai'n cyflwyno nifer o
newidiadau pwysig y mae'r Comisiwn ac eraill wedi dadlau yn y gorffennol y byddant yn
dod â buddiannau i bleidleiswyr, gan gynnwys: ymestyn y rheolau ynglŷn ag
argraffnodau i ddeunydd ymgyrchu digidol; caniatáu cymorth mwy hyblyg i bleidleiswyr
anabl; diwygio'r drosedd o ddylanwad gormodol; a gwella tryloywder ynghylch asedau
pleidiau newydd.

• Bydd angen cynllunio a rheoli'r broses o roi'r newidiadau ar waith yn ofalus fel y gellir eu
cyflwyno yn ôl y bwriad. Gallai methu â chyflwyno newid mor fawr yn effeithiol – er
enghraifft, os nad oes digon o amser i gynllunio neu os nad yw'r adnoddau gofynnol ar
gael – arwain at wallau neu brofiad annigonol i bleidleiswyr neu ymgyrchwyr. Yn ei dro,
gallai hyn wneud drwg i hyder yn uniondeb etholiadau yn y dyfodol.

• Wrth ystyried sut a phryd y dylid dechrau pob un o'r mesurau, bydd angen i'r
Llywodraeth ystyried mewn modd cyfannol allu pleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr
etholiadau i ymateb i'r newid a'i roi ar waith. Yn ddiweddar, nododd Cymdeithas y
Gweinyddwyr Etholiadol bryderon mewn perthynas â gallu presennol y seilwaith lleol i
gynnal etholiadau. 

• Bydd angen amser ar bawb sy'n gysylltiedig â chynnal neu gymryd rhan mewn
etholiadau i ddeall newidiadau i'w rolau a'u cyfrifoldebau a pharatoi ar eu cyfer. Dylai
gwaith cynllunio'r Llywodraeth ar gyfer rhoi'r Bil ar waith ystyried yr amrywiaeth o
etholiadau sydd eisoes wedi'u trefnu neu y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn ystod y
tair i bedair blynedd nesaf.

• Bydd angen ariannu cynlluniau gweithredu'r Llywodraeth yn ddigonol hefyd er mwyn
sicrhau bod modd cyflwyno'r pecyn cyfunol o fesurau yn realistig. Caiff newidiadau i
etholiadau Senedd y DU a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hariannu'n
uniongyrchol gan y llywodraeth, ond bydd angen i awdurdodau lleol dalu am gostau
newid prosesau cofrestru etholiadol ac etholiadau lleol yn y tymor hwy. Bydd angen
adnoddau ar gyfer gwaith y Comisiwn hefyd, gan gynnwys cryn dipyn o weithgarwch i
gefnogi ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan y Senedd drwy Bwyllgor y Llefarydd.

• Mae'r Bil yn cwmpasu'r Deyrnas Unedig gyfan, ond byddai rhai darpariaethau'n cael eu
cymhwyso'n wahanol mewn etholiadau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd
Iwerddon. Mae'r Llywodraeth wedi nodi y bydd yn ceisio cymeradwyaeth gan
ddeddfwrfeydd eraill er mwyn gallu cymhwyso'r darpariaethau hyn yn fwy cyson. Dylai
nodi hynt y broses gymeradwyo hon cyn gynted â phosibl, er mwyn cael eglurder o ran
effaith debygol y Bil ar bleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr etholiadau mewn
rhannau gwahanol o'r DU.

• Dylai hefyd ystyried unrhyw risgiau i bleidleiswyr, ymgyrchwyr neu weinyddwyr
etholiadau pe bai cryn wahaniaethau yn y rheolau a fyddai'n gymwys i etholiadau yn y
dyfodol, yn enwedig lle gallai gwahanol fathau o etholiadau gael eu cynnal ar yr un
diwrnod.
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• Bydd y Bil hwn, a'r is-ddeddfwriaeth y bydd ei hangen i'w roi ar waith, yn cynyddu maint
corff cyfraith etholiadol y DU yn sylweddol. Mae'r cyfreithiau mewn perthynas ag
etholiadau eisoes yn gymhleth ac yn dameidiog, a dylai'r Llywodraeth gadarnhau sut y
bydd yn mynd i'r afael ag unrhyw risgiau ychwanegol o ganlyniad i ychwanegu
deddfwriaeth newydd.
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Rhan 1 Gweinyddu a chynnal etholiadau 
Mae'n bwysig bod system etholiadol y DU yn ddiogel ac yn hygyrch. Mae Rhan 1 o'r Bil yn 
cynnwys newidiadau mawr i'r ffordd y bydd pobl yn bwrw eu pleidlais mewn etholiadau yn y 
dyfodol.  

Prawf adnabod pleidleiswyr 

Mae lefelau isel o dwyll etholiadol profedig yn y DU, a dylai pleidleiswyr deimlo'n hyderus 
ynglŷn â'u pleidlais. Fodd bynnag, mae ein hymchwil wedi nodi bod y mater hwn yn peri 
pryder i rai pleidleiswyr. Dywedodd dwy ran o dair o'r bobl yn ein hymchwil olrhain barn y 
cyhoedd ddiweddar y byddai mwy o hyder ganddynt yn niogelwch y system bleidleisio pe 
bai angen dangos prawf adnabod.  

Mae gwiriadau eisoes ar waith i gadarnhau pwy yw pleidleisiwr pan fydd yn cofrestru i 
bleidleisio ac yn pleidleisio drwy'r post. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wiriadau tebyg ar 
waith mewn gorsafoedd pleidleisio ym Mhrydain Fawr er mwyn atal rhywun rhag honni ei 
fod yn rhywun arall a phleidleisio yn ei enw. Mae hyn yn golygu bod pleidleisio mewn gorsaf 
bleidleisio ym Mhrydain Fawr yn agored i dwyll. Yng Ngogledd Iwerddon, bu'n ofynnol 
dangos prawf adnabod wrth bleidleisio ers 1985, wedi'i ddiweddaru i brawf adnabod â llun 
arno ers 2003. 

Mewn etholiadau lleol yn 2018 a 2019, cafodd y defnydd o brawf adnabod i bleidleiswyr ei 
dreialu gan Lywodraeth y DU mewn nifer o ardaloedd yn Lloegr. Cynhaliwyd gwerthusiadau 
statudol annibynnol gennym yn y ddwy flwyddyn. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd, 
nodwyd tri maes allweddol y bydd angen eu hystyried yn ofalus os caiff gofyniad i 
bleidleiswyr ddangos prawf adnabod ei gyflwyno: 

• Dylai unrhyw ofyniad ar bleidleiswyr i ddangos prawf adnabod gyflwyno gwelliannau clir
i'r lefelau diogelwch presennol. Dylai wella hyder y cyhoedd yn y system bleidleisio drwy
amddiffyn pleidleiswyr rhag y risg o gambersonadu.

• Dylai unrhyw ofyniad newydd fod yn hygyrch i bob pleidleisiwr. Rhaid ystyried hyn ar
gyfer pob pleidleisiwr, yn enwedig y rhai sy'n llai tebygol o feddu ar brawf adnabod
derbyniol â llun arno eisoes. Mae'n rhaid sicrhau nad yw cyflwyno gofyniad i ddangos
prawf adnabod yn atal y bobl hyn rhag pleidleisio.

• Dylai'r broses o gyflwyno unrhyw ofyniad i ddangos prawf adnabod fod yn un y gall
gweinyddwyr etholiadau lleol ei chyflawni'n realistig, gyda therfynau amser ymarferol a
chyllid priodol.

Mae'r Bil yn nodi cynigion ar gyfer gofyniad i bleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio 
ddangos prawf adnabod â llun arno yn etholiadau Senedd y DU ym Mhrydain Fawr, 
etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, ac etholiadau lleol 
yn Lloegr. O blith y dulliau gweithredu a brofwyd yn y cynlluniau peilot, y dull hwn gynigiodd 
y gwelliant gorau mewn diogelwch.  

Er mwyn sicrhau bod pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio yn hygyrch o hyd, rhaid 
cydbwyso'r mesur diogelwch hwn ag opsiynau eraill ar gyfer pobl nad oes ganddynt brawf 
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adnabod derbyniol â llun arno eisoes. Mae'r Bil yn nodi'n glir bod yn rhaid i Gerdyn 
arfaethedig i Bleidleiswyr gael ei ddarparu am ddim.  

Yn ein hymchwil olrhain barn y cyhoedd ddiweddar, dywedodd 4% o'r bobl a oedd yn 
gymwys i bleidleisio nad oes ganddynt unrhyw un o'r dogfennau adnabod a fyddai'n ofynnol 
o dan y cynigion hyn ar hyn o bryd. Roedd y ffigur hwn yn uwch ymhlith rhai grwpiau mwy 
difreintiedig, gan gynnwys pobl ddi-waith, pobl sy'n rhentu eiddo gan awdurdod lleol neu 
gymdeithas dai, a phobl ag anableddau.  

Ystyriaethau allweddol 

• Bydd y broses ar gyfer gwneud cais am Gerdyn arfaethedig i Bleidleiswyr a'u 
dosbarthu yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gofyniad i ddangos prawf adnabod yn 
hygyrch, yn enwedig i'r bobl hynny nad oes ganddynt y prawf adnabod gofynnol.  

• Bydd sicrhau na chodir tâl am Gerdyn Pleidleiswyr yn bwysig, ond caiff manylion 
pellach pwysig am y broses ymgeisio eu nodi mewn is-ddeddfwriaeth. Dylai'r 
Llywodraeth nodi wrth basio'r Bil sut y bydd yn gwneud yn siŵr y bydd gwneud cais 
am y Cerdyn Pleidleiswyr newydd yn hawdd i'r bobl sydd ei angen.  

Pleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy 

Mae pleidleisio drwy'r post yn ddull pleidleisio defnyddiol a phoblogaidd, a ddefnyddir gan 
oddeutu 20% o bleidleiswyr ym Mhrydain Fawr. Mae pleidleisio drwy ddirprwy yn opsiwn 
pwysig i bobl na allant bleidleisio yn bersonol hefyd. Gwnaeth ychydig llai na 250,000 o bobl 
benodi dirprwy yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019. 

Mae'r Bil yn cynnig gwahardd ymgyrchwyr rhag ymdrin â phleidleisiau post, a fyddai'n 
ffurfioli'r dull gweithredu presennol a anogir gan God Ymddygiad gwirfoddol i Ymgyrchwyr.  
Mae'r Bil hefyd yn cynnig estyn rheolau cyfrinachedd pleidleisiau i gynnwys pleidleisiau 
post. Dylai'r newidiadau hyn wella ymddiriedaeth a hyder yn y system heb leihau mynediad i 
bleidleisio. Mae ein hymchwil barn y cyhoedd ddiweddar wedi dangos, er bod 90% o bobl 
yn dweud eu bod yn teimlo bod pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn ddiogel, fod hyn yn 
cymharu â 68% o bobl sy'n credu bod pleidleisio drwy'r post yn ddiogel ac 11% a nododd 
nad ydynt yn gwybod. 

Byddai'r Bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bleidleiswyr wneud cais arall am bleidlais bost 
ar ôl tair blynedd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y dynodyddion personol (dyddiad geni a 
llofnod) ar gyfer pleidleisio drwy'r post yn gyfredol ac yn gywir, a dylai leihau'r risg y caiff 
pleidleisiau post eu gwrthod am nad yw'r dynodyddion hyn yn cyfateb pan fydd pleidleiswyr 
yn dychwelyd pecynnau pleidleisio drwy'r post mewn etholiadau.  

Nid yw'n glir sut y byddai cyfyngiadau newydd ar fynd â phleidleisiau post i orsafoedd 
pleidleisio, ac ar nifer y pleidleiswyr y gall unigolyn fod yn ddirprwy ar eu cyfer, yn cynnig 
diogelwch ychwanegol arwyddocaol i bleidleiswyr. Byddai ymgyrchwyr sy'n cyflwyno 
pleidleisiau post yn cyflawni trosedd o dan y gwaharddiad arfaethedig ar ymdrin â 
phecynnau pleidleisio drwy'r post, a byddai trosedd ddiwygiedig dylanwad gormodol hefyd 
yn gymwys pe bai pleidleiswyr yn cael eu gorfodi yn groes i'w hewyllys i roi eu pleidleisiau 
post i rywun arall neu benodi rhywun yn ddirprwy.  
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Ystyriaethau allweddol 

• Gallai newidiadau i gyfyngu ar bwy sy'n gallu mynd â phleidleisiau post i orsaf 
bleidleisio, a faint ohonynt y gellir mynd â nhw, greu rhwystrau i rai pleidleiswyr y 
mae gwir angen cymorth arnynt. Byddent hefyd yn ychwanegu gweithdrefnau 
newydd cymhleth i staff gorsafoedd pleidleisio.  

• Byddai cynnig y Bil i gofnodi pwy sydd wedi cyflwyno eu pleidleisiau post yn gwella 
diogelwch heb beryglu hygyrchedd drwy osod cyfyngiadau newydd ar y gallu i'w 
cyflwyno.  

• Gallai cyfyngu ar nifer y pleidleiswyr y gellir gweithredu fel dirprwy ar eu rhan roi rhai 
pobl dan anfantais os oes angen rhywun i bleidleisio ar eu rhan, gan gynnwys 
pleidleiswyr tramor.  

Dylanwad gormodol 

Mae dylanwad gormodol yn drosedd etholiadol gymhleth nad yw'n hawdd i bleidleiswyr ei 
deall.  Drwy symleiddio'r drosedd hon a'i diffinio'n fwy eglur, byddai hynny'n helpu i ddiogelu 
pleidleiswyr rhag camfanteisio a byddai'n ei gwneud yn glir beth sy'n ymddygiad derbyniol a 
beth nad yw'n ymddygiad derbyniol.  

Byddai hefyd yn ei gwneud hi'n haws i'r heddlu ac erlynwyr orfodi'r gyfraith pan fo'n briodol. 
Ceir cefnogaeth eang i ddiwygio'r drosedd hon ymhlith ymgyrchwyr, gweinyddwyr 
etholiadau, yr heddlu ac erlynwyr.  

Cymorth i bleidleisio ar gyfer pobl ag anableddau  

Byddai'r newidiadau hyn yn cynnig mwy o hyblygrwydd i bleidleiswyr ag anableddau o ran 
sut y cânt eu cynorthwyo mewn gorsafoedd pleidleisio. Dylai darparu amrywiaeth ehangach 
o gyfarpar mewn gorsafoedd pleidleisio ei gwneud hi'n haws i bobl ag anableddau gael 
cymorth priodol i allu bwrw eu pleidlais ar eu pen eu hunain ac yn gyfrinachol.  

Byddai disodli'r gofynion penodol cyfredol a nodir mewn cyfraith â dyletswydd ehangach i 
weinyddwyr etholiadau ddarparu cyfarpar rhesymol yn galluogi pleidleiswyr ag anableddau i 
ddefnyddio cyfarpar neu dechnoleg newydd i'w helpu. Gallai hyn gefnogi arloesedd a 
chyflymu'r broses o ddarparu gwahanol fathau o gymorth pan nodir ffyrdd newydd o 
ddiwallu anghenion pleidleiswyr.  

Mae pobl ag anableddau hefyd wedi nodi y gall fod yn anodd dod o hyd i rywun sy'n 
gymwys i'w helpu i fwrw eu pleidlais yn eu gorsaf bleidleisio.  Byddai dileu cyfyngiadau ar 
bwy all fod yn gydymaith yn rhoi mwy o hyblygrwydd a dewis i bleidleiswyr ag anableddau o 
ran sut y cânt eu cefnogi.  

Ystyriaethau allweddol 

• Byddai'r Bil yn rhoi cyfrifoldebau ehangach ar weinyddwyr etholiadau er mwyn nodi 
pa gyfarpar fyddai'n rhesymol i gynnig cymorth i bleidleiswyr ag anableddau. Bydd yn 
bwysig i'r Llywodraeth sicrhau cyllid priodol i weinyddwyr lleol er mwyn gwneud yn 
siŵr bod y cymorth hwn yn cael yr effaith briodol i bleidleiswyr ag anableddau. 
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• Bydd ein canllawiau yn helpu gweinyddwyr etholiadau i ystyried y ffordd orau o nodi 
a darparu'r math cywir o gymorth i bleidleiswyr ag anableddau o dan y cyfrifoldeb 
newydd hwn, gan sicrhau y gall pleidleiswyr gael gwasanaeth cyson lle bynnag y 
maent yn byw.  

Darllen pellach 

• Ein gwerthusiad annibynnol o gynlluniau peilot prawf adnabod pleidleiswyr 

• Ein hymchwil olrhain barn y cyhoedd 2021 

• Ein hymateb i adolygiad Syr Eric Pickles a'i argymhellion ynglŷn â thwyll etholiadol 

• Ein hadroddiad ar gofrestru a phleidleisio o safbwynt rhywun ag anabledd 
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Rhan 2 Pleidleiswyr tramor a dinasyddion yr 
UE 
Mae Rhan 2 o'r Bil yn cynnwys cynigion i newid yr etholfraint yn sylweddol i ddinasyddion 
Prydeinig sy'n byw dramor ac i ddinasyddion aelod-wladwriaethau'r UE sy'n byw yn y DU.  

Mae cynigion i newid pa grwpiau o bobl sydd â'r hawl i bleidleisio neu sefyll fel ymgeisydd 
mewn etholiadau yn faterion cyfansoddiadol pwysig i'r Senedd eu hystyried a phenderfynu 
arnynt. Nid yw'r Comisiwn yn mabwysiadu safbwynt polisi mewn perthynas â newidiadau i'r 
etholfraint fel arfer, ond byddwn yn rhoi cyngor i'r Senedd ar eu heffaith bosibl a'u 
goblygiadau ymarferol.  

Pleidleiswyr tramor 

Mae ein hymchwil yn dilyn etholiadau cyffredinol y DU ers 2015 wedi canfod yn gyson fod 
rhai pleidleiswyr tramor wedi cael anawsterau sylweddol wrth geisio pleidleisio o'r tu allan i'r 
DU. Nid oedd llawer wedi cael digon o amser i dderbyn a dychwelyd eu pleidlais bost cyn 
diwedd y cyfnod pleidleisio, a oedd yn golygu na ellid cyfrif eu pleidleisiau.  

Cofrestrwyd ychydig dros 230,000 o bobl fel pleidleiswyr tramor yn etholiad cyffredinol 
2019. Gallai nifer mawr o bleidleiswyr newydd gael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol o 
ganlyniad i'r cynnig i ddileu'r terfyn 15 mlynedd presennol i ddinasyddion Prydeinig dramor 
gofrestru i bleidleisio yn y DU, ac felly gallai mwy o bobl wynebu'r problemau hyn mewn 
etholiadau yn y dyfodol. 

Ystyriaethau allweddol 

• Er mwyn helpu i gefnogi pleidleiswyr tramor i gael dweud eu dweud yn etholiadau 
Senedd y DU, rydym yn parhau i argymell y dylai'r Llywodraeth ystyried dulliau 
newydd o wella mynediad i bleidleisio, gan gyfeirio at dystiolaeth o wledydd eraill.  

• Rydym wedi nodi'n flaenorol y gallai hyn gynnwys opsiynau megis caniatáu i bobl 
sydd y tu allan i'r DU bleidleisio mewn llysgenadaethau neu swyddfeydd is-
genhadon, neu lawrlwytho ac argraffu pecynnau pleidleisio drwy'r post gartref er 
mwyn eu dychwelyd yn gynt.  

Dinasyddion yr UE 

Yn ystod y flwyddyn cyn mis Rhagfyr 2020, roedd 2.1 miliwn o ddinasyddion yr UE (nad 
ydynt yn ddinasyddion y DU) ar y cofrestrau etholiadol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 
yng Nghymru a Lloegr. Bydd angen rhaglen sylweddol o weithgareddau gan weinyddwyr 
etholiadau er mwyn gweithredu'r newidiadau arfaethedig i gymhwysedd dinasyddion yr UE i 
bleidleisio a sefyll fel ymgeiswyr mewn rhai etholiadau. Mae'n debygol y bydd hyn yn 
cynnwys rhoi gwybod i'r bobl yr effeithir arnynt am reolau a gofynion newydd yr etholfraint, 
ac adolygu eu statws er mwyn penderfynu a ydynt yn parhau i fod yn gymwys i bleidleisio 
mewn etholiadau yn y dyfodol.  
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Ystyriaeth allweddol 

• Mae'n rhaid i'r broses o weithredu newidiadau i etholfraint a hawliau pleidleisio 
dinasyddion yr UE gael ei chynllunio'n dda a'i hariannu'n briodol er mwyn sicrhau bod 
yr holl bobl hynny sy'n gymwys i gofrestru i bleidleisio yn cael y cyfle i wneud hynny, 
a bod cofrestrau mor gywir a chyflawn â phosibl. Mae'n rhaid i waith cynllunio ac 
amseru'r Llywodraeth o ran rhoi'r newidiadau hyn ar waith ystyried y newidiadau 
mawr eraill a gynigir yn y Bil hwn.  
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Rhan 3 Y Comisiwn Etholiadol 

Goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol 

Er mwyn sicrhau hyder yn nidueddrwydd ei ddull gweithredu, rhaid i'r Comisiwn Etholiadol 
allu penderfynu ar ei flaenoriaethau a gweithio'n annibynnol ar ddylanwad neu reolaethau'r 
llywodraeth. Yn yr un modd, mae goruchwyliaeth seneddol a chraffu ar waith y Comisiwn yn 
hanfodol er mwyn sicrhau ein bod ni, fel sefydliad, yn ennyn ymddiriedaeth a hyder yn 
gyffredinol. Er mwyn sicrhau hyder y cyhoedd, mae'n hollbwysig bod y Comisiwn yn parhau 
i fod yn gwbl atebol i Senedd y DU, ac i Senedd Cymru a Senedd yr Alban.  

Mae Rhan 3 o'r Bil yn cynnwys newidiadau sylweddol i drefniadau atebolrwydd presennol, 
gan gynnwys newidiadau i rôl a phwerau Gweinidogion, Pwyllgor y Llefarydd a'r Senedd. 
Byddai'r Strategaeth a'r Datganiad Polisi arfaethedig yn rhoi cwmpas newydd ac eang i 
Weinidogion heddiw ac yfory i gysoni gweithgareddau'r Comisiwn ag amcanion strategol y 
Llywodraeth, a llywio'r ffordd rydym yn arfer ein swyddogaethau rheoliadol mewn perthynas 
ag etholiadau a refferenda yn y dyfodol.  

Erlyniadau troseddol 

Mae camau gorfodi effeithiol pan fydd y gyfraith wedi cael ei thorri yn golygu bod gan 
bleidleiswyr ac ymgyrchwyr hyder yn y system etholiadol. Mae ganddynt yr hawl i ddisgwyl y 
bydd unrhyw blaid wleidyddol neu ymgyrchydd sy'n torri'r gyfraith etholiadol yn fwriadol 
neu'n ddi-hid yn wynebu cael ei erlyn. 

Ni chafwyd unrhyw erlyniadau o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 ers iddi gael ei phasio gan y Senedd 20 mlynedd yn ôl. Rydym wedi canolbwyntio ar 
ddefnyddio'r gyfundrefn cosbau sifil a gyflwynwyd 10 mlynedd yn ôl, ac mae'r heddlu ac 
erlynwyr wedi parhau i fod yn gyfrifol am ystyried erlyniadau. Gan fod y risg 
ymddangosiadol o gael eich erlyn am drosedd o dan y Ddeddf yn fach, mae goblygiadau 
pwysig ar gyfer atal.  

Er bod pwerau presennol y Comisiwn i sefydlu swyddogaeth erlyn yn gyson â'r rhai sydd ar 
gael i lawer o reoleiddwyr eraill, mae'r Bil yn cynnig diddymu'r pwerau hyn. Byddai hyn yn 
lleihau'r cwmpas i bobl gael eu herlyn am droseddau cyllid gwleidyddol, gan ddibynnu'n 
llwyr ar adnoddau ac ewyllys yr heddlu ac erlynwyr i weithredu.  

Ystyriaethau allweddol 

• Mae'n bwysig y gall y Comisiwn Etholiadol barhau i weithio'n annibynnol i gyflawni'r 
dyletswyddau y mae deddfwrfeydd y DU wedi'u rhoi i ni fel rheoleiddiwr cyfraith 
etholiadol a chyllid gwleidyddol.  

• Ni ddylai fod unrhyw ymwneud gwirioneddol na chanfyddedig â'n swyddogaethau 
gweithredol na'n prosesau gwneud penderfyniadau gan y llywodraeth. Mae'n rhaid i'n 
hannibyniaeth fod yn glir i bleidleiswyr ac ymgyrchwyr ei gweld a'i chadw mewn 
cyfraith etholiadol, gan fod hyn yn sail i degwch ac ymddiriedaeth yn y system 
etholiadol.  
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• Caiff y Comisiwn ei ariannu gan Senedd Cymru a Senedd yr Alban yn ogystal â 
Senedd y DU, ac mae'n atebol yn ffurfiol iddynt. Dylai'r Llywodraeth sicrhau y bydd y 
Strategaeth a'r Datganiad Polisi arfaethedig, a'r prosesau datblygu a chymeradwyo 
cysylltiedig, yn adlewyrchu'r cydberthnasau atebolrwydd a rennir pwysig hyn, ac na 
fyddant yn eu tanseilio.  

• Os caiff y Comisiwn Etholiadol ei wahardd rhag ymgymryd ag erlyniadau troseddol, 
bydd angen sicrhau bod gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron y gallu i fwrw 
ymlaen ag erlyniadau lle y bo'n briodol, a heb unrhyw oedi diangen Byddai angen i'r 
Llywodraeth weithio gyda nhw i sicrhau bod hyn yn digwydd, a byddai'r Comisiwn yn 
parhau i'w cefnogi hefyd. Byddai hyn yn cynnwys yr ystod lawn o droseddau, o'r 
troseddau llai difrifol sydd yn aml yn cael eu hamlygu drwy ein gwaith ymchwiliol sifil, 
hyd at y troseddau mwy difrifol, megis torri terfynau gwariant cyfreithiol yn fwriadol.  

Darllen pellach 
• Gorfodi  
• Ein Cynllun Corfforaethol a'n Hadroddiad Blynyddol  
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Rhan 4 Rheoleiddio gwariant 
Mae Rhan 4 o'r Bil yn diwygio rhai o'r rheolau presennol sy'n cynnig tryloywder ac yn gosod 
terfynau ar wariant a chyllid mewn perthynas ag ymgyrchoedd etholiadol. Dangosodd ein 
hymchwil ddiweddar i agweddau'r cyhoedd fod pobl am weld gwelliannau mewn tryloywder, 
a dim ond 14% o bobl yn cytuno bod gwariant a chyllid pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr a 
sefydliadau ymgyrchu eraill mewn etholiadau yn agored ac yn dryloyw.   

Gwariant tybiannol ymgeiswyr ac eraill  

Mae rheolau ynglŷn â gwariant tybiannol yn sicrhau bod ymgyrchwyr yn cyfrif yn briodol am 
nwyddau, gwasanaethau a deunyddiau a roddir iddynt ac a ddefnyddir ganddynt i'w helpu 
mewn unrhyw ffordd gyda gweithgareddau eu hymgyrch, ac yn rhoi gwybod amdanynt. Mae 
data ar wariant yn dangos mai cyfanswm y gwariant tybiannol y rhoddwyd gwybod amdano 
gan y 3,320 o ymgeiswyr a safodd yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019 oedd £7 miliwn. 
Roedd hyn bron yn 40% o gyfanswm y gwariant ymgeiswyr y rhoddwyd gwybod amdano.  

Mae angen i ymgeiswyr, asiantiaid a staff pleidiau neu ymgyrchu sicrhau bod ganddynt 
ddealltwriaeth glir o pan fydd rhywbeth yn “wariant tybiannol” neu'n “dreuliau etholiad” gan 
ei fod yn cyfrif tuag at gyfanswm gwariant eu hymgyrch, y mae'n rhaid iddo beidio â mynd 
dros y terfyn gwariant penodedig. Mae'r rheol gyfredol ar wariant tybiannol yn hirsefydledig 
ac mae wedi gweithredu'n ymarferol ar gyfer etholiadau am flynyddoedd lawer.  

Mae'r Llywodraeth am newid y prawf cyfreithiol ar gyfer pan fydd ymgeisydd neu asiant yn 
awdurdodi rhywun arall i ddefnyddio buddion mewn nwyddau neu wasanaethau ar ei ran. 
Byddai'r Bil yn diwygio'r rheolau fel y byddai ond angen i ymgeiswyr roi gwybod am fuddion 
mewn nwyddau neu wasanaethau y maent wedi'u “defnyddio” eu hunain neu y maent wedi 
awdurdodi, cyfarwyddo neu annog rhywun arall i'w “defnyddio” ar eu rhan.  

Byddai'r newidiadau hyn yn gweithredu ochr yn ochr â rheolau presennol ar gyfer 
ymgyrchwyr sy'n eu galluogi i wario swm a ganiateir ar hyrwyddo ymgeisydd mewn 
etholaeth ar wahân i'r asiant (e.e. hyd at £700 yn etholiadau cyffredinol y DU).  

Ystyriaethau allweddol 

• Dylid sicrhau bod dealltwriaeth glir o'r ffordd y dylid trin treuliau neu gefnogaeth i 
ymgeisydd o dan y gyfraith. Mae angen i ymgeiswyr ac ymgyrchwyr eraill fod yn glir 
ynghylch sut y dylid trin unrhyw dreuliau ar gyfer ymgyrchu mewn etholaeth o dan y 
newidiadau arfaethedig a'r ddeddfwriaeth bresennol.  

• Dylai'r Llywodraeth nodi sut mae wedi profi'r newidiadau arfaethedig gydag 
ymgyrchwyr er mwyn helpu i sicrhau bod safbwynt cyffredin o ran sut y dylid rhoi 
cyfrif am gefnogaeth i ymgeisydd a sut y dylai'r gefnogaeth honno gael ei 
hawdurdodi, p'un ai'r asiant sy'n talu am y gefnogaeth honno neu rywun arall.  

• Os caiff y newidiadau hyn eu pasio'n gyfraith, bydd angen i ni adeiladu ar y safbwynt 
cyffredin hwn er mwyn rhoi canllawiau i ymgyrchwyr a diweddaru'r Cod Ymarfer 
statudol drafft rydym wedi'i baratoi ar dreuliau etholiad ymgeiswyr. Mae'r Comisiwn 
Etholiadol eisoes yn meddu ar bŵer i baratoi Cod statudol i'w gymeradwyo gan y 
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Gweinidog a'r Senedd, a byddai'r pŵer hwn yn ehangu i gwmpasu gwariant 
tybiannol.  

Cofrestru pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  

Byddai ei gwneud yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol newydd nodi unrhyw asedau neu 
rwymedigaethau sydd ganddynt sy'n werth dros £500 pan fyddant yn gwneud cais i 
gofrestru, yn ymdrin â bwlch sydd yn y rheolau cyfredol ar gyfer cyfrifon pleidiau. Dylai roi 
mwy o dryloywder i bleidleiswyr drwy eu galluogi i weld o'r cychwyn cyntaf faint o gyllid neu 
ddyled sydd gan blaid newydd.  

Bydd y Bil hefyd yn cyflwyno gwaharddiad ar endidau'n cael eu cofrestru fel pleidiau 
gwleidyddol ac ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd. Er bod 
achosion wedi bod yn y gorffennol lle mae unigolion wedi bod yn gysylltiedig â phlaid mewn 
rhyw ffordd ac yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd, dim ond un enghraifft a 
gafwyd yn ystod y deng mlynedd diwethaf lle mae'r un endid wedi'i gofrestru fel plaid 
wleidyddol ac ymgyrchydd nad yw'n blaid ar yr un pryd.  

Ystyriaethau allweddol 

• Mae'n debygol y bydd y gwaharddiad arfaethedig ar gofrestru endidau fel pleidiau 
gwleidyddol ac ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd yn lleihau 
rhai mathau o weithgarwch ymgyrchu mewn etholiadau yn y dyfodol. Byddai'n 
lleihau'r swm y gall pleidiau gwleidyddol ddewis ei wario ar gefnogi neu wrthwynebu 
plaid arall neu ei hymgeiswyr, gan gynnwys mewn etholiadau pan na fydd plaid yn 
cyflwyno unrhyw ymgeiswyr ei hun. Gallai effeithio ar bleidiau ac ymgyrchwyr eraill a 
fyddai'n ystyried cynghreiriau a chytundebau etholiadol yn y dyfodol.  

• Wrth dderbyn hysbysiadau gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau fel rhan o'n rôl fel 
cofrestrydd statudol pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau, bydd 
angen i ni gadarnhau bod yr endid sy'n hysbysu yn gymwys.  Bydd yn bwysig sicrhau 
bod y gyfraith yn cynnig eglurder a sicrwydd o ran sut i benderfynu os mai “yr un” 
endid yw plaid wleidyddol ac ymgyrchydd nad yw'n blaid, fel y gall y Comisiwn a'r rhai 
sy'n gwneud cais i gofrestru ddeall y gofyniad newydd a'i gymhwyso'n gyson.  

Gwariant a reolir gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

Mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn rhan hollbwysig o ddemocratiaeth iach ac maent 
yn chwarae rôl bwysig o ran rhannu gwybodaeth â phleidleiswyr. Mae'n bwysig y gall y 
grwpiau hyn gymryd rhan yn etholiadau'r DU yn hawdd. Mae rheolaethau mewn cyfraith 
etholiadol yn helpu pleidleiswyr i weld a deall sut mae'r grwpiau hyn yn cael arian ac yn ei 
wario pan fyddant yn bwriadu dylanwadu ar ganlyniad etholiad.  

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd yn nifer yr ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.  
Mae gwariant gan y grwpiau hyn wedi cynyddu hefyd. Yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019, 
roedd 61 o ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau, a chofnododd y rhai yr oedd yn 
ofynnol iddynt roi gwybod am eu gwariant gyfanswm gwariant o fwy na £6m. Dangosodd ein 
hymchwil ddiweddar i agweddau'r cyhoedd rai pryderon ynghylch y risg o ymyrraeth o 
dramor. Pan wnaethom ofyn i bobl flaenoriaethu eu pryderon o restr o faterion, dywedodd 
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dwy ran o bump (40%) fod “ymyrraeth o dramor yng nghanlyniadau etholiadau'r DU” yn 
broblem.  

Mae'r Bil yn cynnig gwneud sawl newid i'r rheolau ar ymgyrchu gan rai nad ydynt yn 
bleidiau. Dylai haen is newydd ar gyfer cofrestru ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau roi mwy 
o dryloywder o ran pwy sy'n bwriadu gwario mwy na £10,000 yn Lloegr neu ar draws y DU 
gyfan yn ystod y cyfnod cyn etholiad cyffredinol y DU. Ar hyn o bryd, dim ond os yw 
ymgyrchwyr yn bwriadu gwario £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu 
Ogledd Iwerddon y mae angen iddynt gofrestru â'r Comisiwn ac adrodd am wariant.   

Byddai newid y terfynau ar ymgyrchu heb gofrestru yn ei gwneud hi'n glir nad yw ymyrraeth 
o dramor yn etholiadau'r DU yn dderbyniol. Yn ystod y cyfnod a reoleiddir cyn etholiad, dim 
ond categorïau penodol o unigolion a sefydliadau fyddai'n cael gwario mwy na £700 ar 
weithgareddau y bwriedir iddynt ddylanwadu ar ganlyniad yr etholiad. Byddai hyn yn 
ostyngiad sylweddol o'r terfynau presennol ar gyfer ymgyrchu heb gofrestru, a byddai'n 
cyflwyno egwyddor newydd sef bod ymgyrchwyr yn ddarostyngedig i feini prawf 
cymhwysedd hyd yn oed pan na fydd angen iddynt fod wedi'u cofrestru.  

Byddai estyn y rheolau ar wariant ar y cyd fel eu bod yn gymwys i bleidiau gwleidyddol sy'n 
gwario ar y cyd ag ymgyrchydd nad yw'n blaid, yn cynyddu tryloywder ac yn helpu i sicrhau 
bod y terfynau gwariant yn effeithiol. Byddai angen nodi'n glir sut y bydd y rheol ychwanegol 
hon yn ymarferol yn cyd-fynd â rheolau gwariant eraill i bleidiau. Mae'n rhaid i bleidiau allu 
dweud yn glir pryd mae'r rheol ar wariant ar y cyd yn gymwys, a phryd mae terfynau neu 
reolaethau eraill yn gymwys, megis y rheolau presennol ar wariant a dargedir neu wariant 
tybiannol.  

Ystyriaethau allweddol 

• Mae'n bwysig i hyder y cyhoedd bod tryloywder yn ofynnol a bod terfynau'n cael eu 
gosod ar wariant ymgyrch sydd â'r nod o ddylanwadu ar ganlyniadau etholiad, gan 
gynnwys pan gaiff hynny ei wneud gan actorion nad ydynt yn ymgeiswyr nac yn 
bleidiau gwleidyddol.  

• Byddai'r newid yn cynnig mwy o dryloywder ynglŷn â phwy sy'n bwriadu ymgyrchu, 
ond ni fydd angen adrodd am unrhyw symiau ychwanegol o wariant gan ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau o gymharu â'r rheolau presennol.  

• Mae'r cynigion yn golygu y byddai tair lefel ar wahân o reolau ar gyfer ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau sy'n gymwys i ymgyrchu heb gofrestru, cofrestru ymgyrchwyr, a 
chofrestru ac adrodd am wariant ymgyrchwyr. Gellid ystyried y lefelau hyn fel haenau 
cymesur o reolau, ond gallent hefyd ychwanegu at ganfyddiadau o gymhlethdod. 
Diwygiwyd y rheolau ddiwethaf gan ddeddfwriaeth yn 2014 ac mae ymgyrchwyr wedi 
nodi bod y newidiadau'n gymhleth a'u bod wedi rhwystro rhai rhag cymryd rhan.  

• Dylai'r Llywodraeth nodi sut y mae'n bwriadu gorfodi'r cyfyngiadau ar wariant o 
dramor. Nid ydym yn gallu cymryd unrhyw gamau gorfodi yn erbyn sefydliadau nac 
unigolion y tu allan i'r DU nad ydynt yn dilyn y gyfraith. Mae cyfyngiadau hefyd ar 
gyrff gorfodi cyfraith trosedd o ran y camau y gallant eu cymryd yn erbyn pobl neu 
sefydliadau sydd wedi'u lleoli dramor.  
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• Bydd yn bwysig sicrhau bod y newidiadau arfaethedig i'r rheolau hyn yn gymesur ac 
nad ydynt yn gwneud i ymgyrchwyr fod yn amharod i gymryd rhan a rhoi gwybodaeth 
i bleidleiswyr.  

Darllen pellach 
• Ein hadolygiad rheoleiddiol o gyllid pleidiau ac etholiadau, 2013 

• Ein taflen ar wariant tybiannol a'n canllawiau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau   

• Pwyllgor Technoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon: Disinformation 
and ‘fake news’, 2019 

• Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi: Adroddiad ar Ddemocratiaeth a Thechnolegau Digidol, 
2020  
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Rhan 5 Anghymwyso troseddwyr rhag dal 
swydd etholedig ac ati 
Yn sgil etholiad cyffredinol y DU yn 2019, dywedodd dros hanner yr ymgeiswyr a gymerodd 
ran yn ein hymchwil ar ôl etholiad eu bod yn pryderu am sefyll etholiad oherwydd y risg o 
ymddygiad sy'n codi ofn, bygythiadau a difrïo. Dywedodd tri chwarter yr ymatebwyr eu bod 
wedi cael profiad o'r math hwn o ymddygiad. 

Mae'n hollbwysig bod camau yn cael eu cymryd yn erbyn y rhai sy'n difrïo, bygwth neu godi 
ofn ar ymgeiswyr ac ymgyrchwyr. Byddai cynigion yn Rhan 5 o'r Bil yn galluogi'r llysoedd i 
wahardd rhywun rhag sefyll etholiad am swydd etholedig. Byddai hyn yn gosb bellach, yn 
ychwanegol at ddedfryd o garchar neu ddirwy er enghraifft, y gallai llys ei gosod pan 
fyddai'n dyfarnu troseddau o dan gyfraith etholiadol bresennol. Er y byddai hyn yn cryfhau'r 
ystod o gosbau a fyddai ar gael yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am y math hwn o ymddygiad, 
byddai angen monitro ei effaith ymarferol fel dull atal.   

Darllen pellach 

• Ein hymateb i ymgynghoriad polisi Llywodraeth y DU: Protecting the Debate 

• Ein harolwg o ymgeiswyr ar ôl etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2019 
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Rhan 6 Gwybodaeth i gael ei chynnwys gyda 
deunydd electronig 
Mae ymgyrchu digidol yn cyfrif am gyfran gynyddol fawr o wariant a gofnodwyd gan 
ymgyrchwyr ar ôl etholiadau. Yn dilyn etholiad cyffredinol y DU yn 2019 ac Etholiadau 
Senedd Ewrop, nododd pleidiau gwleidyddol fod gwariant ar hysbysebu digidol yn 
cynrychioli 53% o gyfanswm eu gwariant ar hysbysebu.  

Mae technolegau newydd yn cynnig cyfleoedd mawr i ennyn diddordeb pleidleiswyr, ond 
mae'n rhaid iddynt fod yr un mor dryloyw i bleidleiswyr â deunydd argraffedig. Canfu ein 
hymchwil olrhain barn y cyhoedd ddiweddar mai dim ond 21% o bobl oedd yn credu y 
gallent ganfod pwy sydd wedi cynhyrchu'r deunydd gwleidyddol maent yn ei weld ar-lein, ac 
roedd 37% yn anghytuno. Roedd dros 70% o bobl yn cytuno y dylai fod yn glir faint sydd 
wedi cael ei wario ar hyrwyddo hysbyseb, gan bwy a pham ei bod yn targedu'r unigolyn dan 
sylw hefyd. 

Bydd defnyddio rheolau newydd ar dryloywder argraffnodau ar ddeunyddiau etholiad digidol 
yn helpu pleidleiswyr y DU i ddeall pwy sy'n talu i'w targedu ar-lein, a dylai helpu i wella 
ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd mewn ymgyrchoedd digidol mewn etholiadau a refferenda 
yn y dyfodol.  

Byddai'r Bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ymgyrchwyr gynnwys argraffnodau ar 
ddeunydd ymgyrchu ‘gwleidyddol’ digidol, nid dim ond deunydd etholiad. Bydd hyn yn 
gwella tryloywder ymhellach i bleidleiswyr drwy ddarparu gwybodaeth bwysig am bwy sydd 
wedi cynhyrchu ac ariannu deunydd ar bob adeg, ac nid yn ystod y cyfnod cyn etholiad yn 
unig.  

I sicrhau hyder pleidleiswyr mewn rheoleiddio ymgyrchoedd digidol, dylid cymryd camau 
cyflym i fynd i'r afael ag unrhyw ddeunydd ymgyrchu nad yw'n cydymffurfio â'r gofynion 
newydd ar gyfer argraffnodau. Byddai'r Bil yn creu dyletswydd newydd i ddarparwyr 
cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu digidol roi gwybodaeth i'r Comisiwn a'r heddlu am bwy 
sydd wedi cyflenwi'r deunydd a thalu amdano, a fyddai'n ein helpu i sicrhau cydymffurfiaeth 
â'r gyfraith.  Mae hefyd yn nodi dyletswyddau i ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol a 
hysbysebu digidol, gan gynnwys dyletswydd i dynnu deunydd heb argraffnod unwaith y 
bydd llys wedi dyfarnu collfarn neu pan fydd y Comisiwn wedi rhoi cosb i ymgyrchydd.  

Ystyriaethau allweddol 

• Gellid gwella trylowyder ymhellach i bleidleiswyr pe bai'r gofynion o ran 
argraffnodau'n cael eu hestyn i gwmpasu pob math o ddeunydd digidol gan 
ymgyrchwyr, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi'u cofrestru â ni, hyd yn oed os nad 
oeddent wedi talu i'w hyrwyddo. O dan y rheolau arfaethedig, byddai ond angen 
gosod argraffnodau ar ddeunydd digidol gan ymgyrchwyr nad ydynt wedi'u cofrestru 
os oedd yn hysbyseb y talwyd amdani. 

• Bydd angen i gynigion y llywodraeth i estyn rheolau ynglŷn ag argraffnodau i 
ddeunydd etholiad digidol gael eu hategu gan esboniad manwl pellach ac 
enghreifftiau i ymgyrchwyr ac eraill. Bydd yn bwysig sicrhau bod y ddeddfwriaeth a'r 
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canllawiau yn rhoi diffiniad clir o ystyr ‘deunydd gwleidyddol’, fel y gall unrhyw un sy'n 
cyhoeddi deunydd a allai gael ei gwmpasu ddeall y rheolau newydd a'u dilyn. 

• Mae'r Bil yn cynnig dyletswydd newydd i'r Comisiwn Etholiadol baratoi canllawiau 
statudol ar argraffnodau digidol, a chynigir yn y Bil y byddai Gweinidogion a'r Senedd 
yn cymeradwyo'r rhain. Dylai'r Llywodraeth nodi ei thybiaethau o ran pryd y dylai'r 
rheolau ynglŷn ag argraffnodau digidol ddechrau fod yn gymwys i ddeunydd 
ymgyrchu. Bydd angen i'r Llywodraeth ganiatáu amser rhesymol i ni ymgynghori ag 
ymgyrchwyr a llunio'r canllawiau statudol os ydym am eu rhoi ar waith cyn i'r gofyniad 
ddod i rym.  

• Bydd y rheolau yn cynnwys darpariaethau i dynnu deunydd heb argraffnod i lawr, 
ond mae'n annhebygol y cânt eu rhoi ar waith yn gyflym. Dim ond ar ôl i lys neu'r 
Comisiwn benderfynu'n ffurfiol ar drosedd ac ar ôl i ymgyrchydd gael cyfle i gyflwyno 
ei achos y gellid eu rhoi ar waith.  

Darllen pellach 

• Ein hymateb i ymgynghoriad technegol Swyddfa'r Cabinet ar argraffnodau digidol 

• Ein hadroddiad ar wella tryloywder mewn ymgyrchu digidol, 2018  
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10 Awst 2021 

Annwyl John,  

Cydweithio rhwng pwyllgorau yn ystod y Chweched Senedd  

Fel pwyllgor y Senedd sy'n gyfrifol am graffu ar bob agwedd ar gydraddoldeb, cyfiawnder 

cymdeithasol a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae ein cylch gorchwyl eang yn cynnwys nifer 

o faterion trawsbynciol pwysig sydd o ddiddordeb i'ch pwyllgor chi ac sy’n cynnig cyfleoedd posibl i 

gydweithio. 

Hoffwn eich gwahodd i drafod y cyfleoedd hyn i gydweithio fel rhan o unrhyw drafodaethau rydych 

yn eu cael ar gynlluniau strategol eich pwyllgor yn nhymor yr hydref  

Gwaith cynnar ar ddyled  

Roeddwn hefyd am roi gwybod bod y pwyllgor wedi cytuno i gynnal ymchwiliad byr i effaith y 

pandemig COVID-19 ar lefelau dyled yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn cael ei gwmpasu ar hyn o 

bryd, ond mae'n debygol o edrych ar sut y mae'r pandemig wedi gwaethygu'r tueddiadau presennol 

o ran tai, dyled defnyddwyr a dyled bersonol, yn ogystal â gallu gwasanaethau cyngor ynghylch dyled 

a gwasanaethau cyhoeddus eraill i ymateb i bobl sy’n wynebu trafferthion ariannol. Byddwn yn trafod 

y gwaith hwn mewn rhagor o fanylder yn yr hydref a byddwn yn hapus i ddarparu rhagor o 

wybodaeth i chi am ein cynlluniau wrth iddynt ddatblygu. 

Os oes gan eich pwyllgor unrhyw syniadau ar gyfer gwaith ar y cyd yr hoffech eu trafod ymhellach, 

mae croeso i chi gysylltu â'r tîm clercio. 

Yn gywir, 

 

Jenny Rathbone AS  

Cadeirydd y  Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol  
 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.   

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 
— 
Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  
0300 200 6565 John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  
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EYHC BEST PRACTICE BRIEFINGS: UPSTREAM CYMRU 

Upstream Cymru is a collaborative, 
early intervention initiative 
that works in partnership with 
schools to get to the heart of 
how youth homelessness systems 
need to be designed. The aim is 
to identify young people at risk 
of homelessness long before 
they reach crisis point or are 
threatened by homelessness. 
The initiative asks pupils to annually complete a 
survey developed by Cardiff University, in conjunction 
with international partners, which allows for 
identification of known risk factors for homelessness; 
mental wellbeing, resilience, educational 
engagement and propensity to both family and 
youth homelessness. As the survey enables early 
identification, experienced, school-based Upstream 
Cymru staff can intervene accordingly; referring to 
either school based prevention services specifically 
for housing, family mediation or Llamau’s EMPHASIS 
scheme, or support for non-housing related issues 
such as bullying.  

Upstream is based on the principles of: 

Early Identification: via the survey which enables 
upstream intervention 

Community of Schools and Services: so nobody 
is identified and then left unsupported. 

Universal Screening: meaning nobody is missed 

Partnership: between academia, the service  
provider, the schools and Local Government. 

What does the scheme hope to achieve?
Intervention at school provides an obvious 
opportunity to ensure that young people who are 
either demonstrating a risk of disengagement 
from education or experiencing difficulties in their 
personal or family life are picked up, have their needs 
met and gain the chance to either re-engage with 
education or receive the support they need. 

Research spanning decades has highlighted that 
alongside family breakdown, school disengagement 
is an of the primary indicators of vulnerability to later 
homelessness. Whilst this will remain true for many 
young people, research from the pilot schemes carried 
out so far in Wales highlighted that of those pupils 
deemed to be at ‘high risk’ of youth homelessness, 65% 
showed ‘none’ or ‘low’ risk of school disengagement.  
It is evident therefore that our current systems are 
only ‘capturing’ a number of pupils at risk of youth 
homelessness and Upstream Cymru works in tandem 
with the current processes to provide a far more 
nuanced and deeper understanding of the situation. 

Furthermore, one of the most important principles of 
Upstream Cymru is ‘youth voice’. Rather than wait for 
the Young Person to demonstrate that they are in a 
crises, Upstream Cymru allows the Young Person to 
self-identify and ensures that once identified they are 
matched to appropriate primary-preventative support.

Location 
The scheme has successfully been trailed in the 
Geelong region of Australia, and has led to 40% 
reduction in youth homelessness and a 20% 
reduction in the number of young people leaving 
school early. Pilot schemes are also currently taking 
place in the USA and Canada. 

Wales is the first European country to trial this 
approach. Despite the difficulties of establishing a 
school-based scheme in the middle of a pandemic, 
currently, Upstream Cymru is being rolled out in five 
schools across two local authorities. 

BEST PRACTICE BRIEFINGS:
UPSTREAM CYMRU
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EYHC BEST PRACTICE BRIEFINGS: UPSTREAM CYMRU 

Implementation
In preparation for the survey, parents are informed 
that a wellbeing survey is taking place and are given 
an understanding of the service and the support on 
offer should it be needed, as well as an opportunity 
to opt-out if there is any concern. 

The digital survey holds no personal identifiable 
information on pupils. However, school staff maintain 
a hard copy of each anonymised username and the 
corresponding pupils so any child needing support 
can later be identified by teachers. 

Upstream Cymru project design, with the survey only 
taking 35 minutes to complete, aims to minimise the 
project’s impact on teaching time and the workload 
of schools staff. 

“Live” results of the survey are available to the school 
and project staff, meaning discussions on pupils who 
may need additional support can take place. Working 
with teachers, Upstream Cymru work to identify 
potential referrals, both for Upstream Cymru’s 
support and where there may be need to collaborate 
or refer young people to school pastoral staff, local 
youth services or statutory services. 

Upstream staff work on site at the schools at each 
school throughout the year. For pupils identified as 
potential Upstream Cymru referrals, teachers and 
project staff will engage with pupils on site and make 
contact with parents, families and other support 
agencies who already provide support to explore 
what Upstream staff can offer. 

Rerun each year, the survey will build a meaningful 
insight into pupils experience as they progress 
through school, giving pupils an opportunity to 
receive support before crisis is reached, as well as 
offering inside into the changing needs of young 
people, and the support they require from schools 
and the participating local authorities.

Results
Although Upstream Cymru is still in its relative infancy, 
there is still a lot to be taken from the roll out of the 
Upstream Cymru pilots so far. A full report on the 
initial findings is to be published by Cardiff University 
in the Autumn, however some of the headlines findings 
are as follows: 

• 31% of pupils are recorded as having ‘low’ wellbeing
compared to the population average of 15%

• 21% of pupils experience bullying at least once a
month, with 7% of pupils reporting being bullied
‘almost every day’.

• 11% of pupils are recorded as having ‘low’ resilience,
with 7% of pupils reporting that they do not have
trusted adult and a further 13% reporting that they
only sometimes have a trusted adult.

• 13% of pupils are recorded as being at ‘high’ or
‘immediate priority’ risk of family homelessness
with 10% of pupils recorded as being at ‘high’ or
‘immediate priority’ of youth homelessness.

• As aforementioned, and contrary to previous
assumptions, of those pupils deemed to be at ‘high
risk’ of youth homelessness, 65% showed ‘none’ or
‘low’ risk of school disengagement, and thus were
probably not on the ‘radar’ of the school.

This approach is an internationally recognized model 
for reducing youth homelessness. A 40% reduction 
in Youth Homelessness in Australia coupled with the 
preliminary findings of the Upstream Cymru pilots 
highlight both the undoubtable utility of the scheme 
and how our current systems still allow young people 
to go unidentified until they are at crisis point. 

More Information
At EYHC, we will offer any help 
or support for organisations 
to understand more about 
Upstream Cymru. If you’d like  
to get in touch please contact: 

Bill Rowlands
Project Manager, 
End Youth Homelessness Cymru 

Similarly, you can get in contact with:

Talog Harries
Project Manager Upsteam Cymru 

Peter Mackie 
Cardiff University,  

Sam Austin 
Llamau Deputy Chief 
Exec 
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