
 

 

Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig 
Lleoliad: 

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a 

Chynhadledd Fideo drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Medi 2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Robert Donovan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddEconomi@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)  

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Papurau i'w nodi 

(09.30)   

 

2.1 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi 

Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022 

 

2.2 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 (Tudalennau 3 - 4)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol (Diwygio) 2022 

 

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



 

 

2.3 Llythyr gan Weinidog yr Economi 

 (Tudalennau 5 - 7)  

Dogfennau atodol: 

Asesu ac Ardystio Cydymffurfiaeth UKCA 

Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru 

(Saesneg yn unig) 

 

2.4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

at y Gweinidog Newid Hinsawdd 

 (Tudalennau 8 - 12)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 

2022 

Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd 

 

2.5 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at 

Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

 (Tudalennau 13 - 15)  

Dogfennau atodol: 

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 

Gwledig yn ystod Sioe Frenhinol Cymru – 20 Gorffennaf 2022 

 

2.6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

 (Tudalennau 16 - 29)  

Dogfennau atodol: 

Costau byw 

Ymateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 

 

2.7 Llythyr gan Weinidog yr Economi 

 (Tudalennau 30 - 31)  

 



 

 

Dogfennau atodol: 

Fforwm Masnach Gweinidogol – 5 Gorffennaf 

 

2.8 Llythyr gan Gyswllt Amgylchedd Cymru 

 (Tudalennau 32 - 38)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 

(Saesneg yn unig) 

Llythyr gan Gadeirydd Cyswllt Amgylchedd Cymru at y Gweinidog Materion 

Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (Saesneg yn unig) 

Ymateb gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

(Saesneg yn unig) 

Cywiriad ynghylch dyddiad y broses Mesurau Amgen ar gyfer Rheoliadau 

Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at 

Gyswllt Amgylchedd Cymru 

 

2.9 Llythyr gan Weinidog yr Economi 

 (Tudalennau 39 - 59)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar bwysau costau byw 

 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(09.30)   



 

 

4 Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Cytuno ar y dull craffu 

(09.30-10.00) (Tudalennau 60 - 75)  

 

Y Dull o Graffu (Saesneg yn unig) 

Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at y Cadeirydd 

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – amserlen arfaethedig 

 

5 Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Briff Technegol gan Lywodraeth 

Cymru 

(10.00-11.00) (Tudalennau 76 - 82)  

James Owen, Prif Berchennog Cyfrifol (y Bil) 

Hannah Fernandez, Arweinydd Polisi (Rheoli Tir yn Gynaliadwy a Chymorth yn 

y Dyfodol) 

Jon Travis / Fiona McFarlane, Polisi (Coedwigaeth)  

Claire Lawson, Polisi (Maglau a Thrapiau Glud) 

Dorian Brunt, Gwasanaethau Cyfreithiol, Amaethyddiaeth 

Bill Cordingley, Gwasanaethau Cyfreithiol, Bywyd Gwyllt (Coedwigaeth, 

Maglau a Thrapiau Glud) 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

 

Egwyl (11.00-11.10)  

 

6 Diweddariad ynghylch Gwaith Craffu Deddfwriaethol 

(11.10-12.10)   

 

7 Ymweliadau Rapporteur â Ffermydd: Adborth gan Aelodau 

(12.10-12.20)   

 



Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA-LG-1797-22 
 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 

Paul.Davies@senedd.wales 
 
 

12 Gorffennaf 2022 
 
 
Annwyl Paul, 
 
Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a 
Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022  
 
Hoffwn hysbysu'r Pwyllgor fy mod yn rhoi caniatâd i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd 
Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc) 2022 ar 12 
Gorffennaf 2022. 
 
Mae'r Rheoliadau'n gwneud mân ddiwygiadau technegol i gyfraith uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â rheolaethau swyddogol, er mwyn sicrhau ei bod yn gweithredu'n 
effeithiol ar ôl i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. 
 
Ceir crynodeb o'r diwygiadau isod: 

 
o Mae Rhan 2 o'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau o ran gweithrediad i is-ddeddfwriaeth 

yn Lloegr sy'n ymwneud â marchnata hadau a deunyddiau plannu ffrwythau i gyfeiriadau 
at yr UE nad ydynt bellach yn briodol, ac na chawsant eu hystyried mewn offerynnau 
diwygio cynharach. Mae’r diwygiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y 
ddeddfwriaeth hon yn parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
 

o Mae Rhan 3 o'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau amrywiol o ran gweithrediad i 
ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, sy'n gymwys mewn perthynas â Phrydain 
Fawr sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid, bwyd ac iechyd planhigion. Ni chafodd y 
rhan fwyaf ohonynt eu hystyried mewn offerynnau diwygio cynharach, tra bod rhai yn 
cywiro mân wallau technegol. Mae’r diwygiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau 
bod y ddeddfwriaeth hon yn parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. 
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o Mae'r rhan fwyaf o'r diwygiadau er mwyn newid cyfeiriadau at yr UE, megis cyfeiriadau at 
yr Undeb a'r Aelod-wladwriaethau, yn y ddeddfwriaeth Ewropeaidd wreiddiol i iaith Prydain 
Fawr ac awdurdodau perthnasol ym Mhrydain Fawr, yn ogystal â dileu darpariaethau 
diangen nad ydynt bellach yn gymwys ym Mhrydain Fawr. 

 
o Mae Rhan 4 o'r offeryn hwn yn dirymu dau benderfyniad a ddargedwir a rheoliad a 

ddargedwir ym maes iechyd planhigion, nad ystyrir bellach eu bod yn angenrheidiol. 
 

 

Hoffwn dynnu'ch sylw at y ffaith bod Rheoliadau 7 a 9 yn creu swyddogaethau cydredol.   

Mae'r newidiadau'n cynnwys dileu'r model Tystysgrifau Iechyd Allforio (EHCs) o atodiadau'r 

ddeddfwriaeth berthnasol a rhoi ffurflen a gyhoeddir gan yr Awdurdod Priodol o bryd i'w gilydd 

(“a form published by the Appropriate Authority from time to time”) yn eu lle, sy'n golygu bod 

newidiadau yn y dyfodol i'r model EHCs yn dod yn broses weinyddol.  

Cymeradwywyd swyddogaethau cydredol tebyg ym maes Iechyd a Lles Anifeiliaid yn 

flaenorol ar y sail bod budd cyffredin i bob gweinyddiaeth wrth gymhwyso dulliau cydlynol o 

atal clefydau. Mae'n gwneud synnwyr arfer y swyddogaethau hyn ar y cyd oherwydd bod 

angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain Fawr (lle mae rhyddid i symud).  At hynny, 

cânt eu harfer yng nghyd-destun Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU sydd ar 

waith. 

Mae'n bwysig nodi bod Gweinidogion Cymru yn cadw'r pŵer i beidio â rhoi caniatâd i'r 

Ysgrifennydd Gwladol ac i gyhoeddi eu Tystysgrifau Iechyd Allforio eu hunain ar gyfer 

anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy'n dod i mewn i Gymru. Fodd bynnag, mae swyddogion 

yn rhagweld mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddai hyn yn digwydd. Felly, 

mae'r swyddogaeth gydredol hon yn briodol ac mae'n adlewyrchu'r hyn sydd eisoes yn 

digwydd mewn deddfwriaeth a phrosesau gweinyddol eraill i gyhoeddi Tystysgrifau Iechyd 

Allforio eraill ar gyfer mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid i Brydain Fawr gyfan. 

 
Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw deddfu ar gyfer Cymru mewn materion lle y mae 
cymhwysedd wedi’i datganoli. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae manteision o 
gydweithio â Llywodraeth y DU lle mae sail resymegol glir dros wneud hynny. Yn yr achos 
hwn, rwyf yn rhoi fy nghaniatâd i'r Rheoliadau hyn, sy'n gwneud cywiriadau mewn perthynas 
â Chymru ac ar ei rhan, am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac i sicrhau cysondeb a 
chydlyniant o ran y llyfr statud. Mae'r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn ac nid oes 
unrhyw wahaniaeth mewn polisi ar hyn o bryd. Mae ein safbwynt ar ddiogelu anifeiliaid wrth 
eu cludo yn gyson â safbwynt Llywodraeth y DU. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
Paul Davies AS, Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
Senedd Cymru 
SeneddEconomi@senedd.cymru  
 

 

20 Gorffennaf 2022 

 

Annwyl Paul  

 

Hoffwn roi gwybod i aelodau'r Pwyllgor am roi caniatâd i Lywodraeth y DU wneud a 
gosod Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol (Diwygio) 2022. 
 
Mae'r Rheoliadau'n croestorri â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. 
Gallai'r darpariaethau gael eu gwneud gan Weinidogion Cymru drwy arfer ein 
pwerau ein hunain. Bydd y Rheoliad yn ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban ac mae 
cais tebyg am ganiatâd wedi'i anfon at Weinidogion yr Alban.     
 
Caiff y Rheoliadau eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol, drwy arfer y pwerau a 
roddwyd gan adran 38 o Ddeddf Pysgodfeydd 2020. 
 
Mae swyddogion, fel rhan o Grŵp Polisi Iechyd Anifeiliaid Dyfrol y DU, wedi bod yn 
ystyried gweithrediad y ddeddfwriaeth ddomestig ac a ddargedwir, er mwyn gwella'r 
gyfundrefn i'w gwneud yn fwy hyblyg, effeithlon a llai beichus. Nodwyd nifer o 
welliannau gan gynnwys galluogi newidiadau yn gyflymach i'r Rhestrau canlynol: 

   

i. rhestrau o rywogaethau anifeiliaid dyfrol sy'n gweithredu fel 

fectorau ar gyfer clefydau anifeiliaid dyfrol rhestredig; 

ii. rhestrau o rywogaethau anifeiliaid dyfrol sy'n gallu dal clefydau 

rhestredig; a 
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iii. y rhestrau o rywogaethau y gellir eu mewnforio i Brydain Fawr o 

wledydd penodol, yn ogystal â pharthau o fewn y gwledydd hyn 

y gellir eu mewnforio ohonynt. 
 

 

Bydd y diwygiadau'n diogelu statws iechyd anifeiliaid dyfrol Prydain Fawr yn well, ac 

yn lleihau'n sylweddol yr adnoddau sydd eu hangen i wneud y newidiadau hyn. 

Mae deddfwriaeth a wneir o dan y Ddeddf Pysgodfeydd yn dod o dan ‘eithriad’ yng 

Ngorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, felly ni fyddai creu'r 

swyddogaethau cydredol plws hyn yn effeithio ar allu'r Senedd i ddeddfu yn y maes 

hwn yn y dyfodol, pe bai'n dymuno gwneud hynny.   

Disgwylir i'r Rheoliad gael ei osod gerbron y Senedd ar 19 Gorffennaf 2022 gyda 

dyddiad cychwyn o 15 Awst 2022. 

Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 
materion datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, y tro hwn, ystyrir ei 
bod yn briodol i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes unrhyw 
wahaniaeth mewn polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y mater 
hwn. Mae hyn yn sicrhau llyfr statud cydlynol a chyson gyda'r rheoliadau'n hygyrch 
mewn un offeryn. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru fyddai'r ffordd 
fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai ychwaith yn 
ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig 
eraill. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
  
 
Paul Davies AS  
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
Senedd Cymru  
 

seneddeconomy@senedd.wales   
  

  

20 Gorffennaf 2022  
  

  
Annwyl Paul,  
  
Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Mehefin mewn perthynas ag Asesiad Cydymffurfio ac 
Ardystio UKCA.  
  
Gallaf gadarnhau fy mod wedi ymateb yn uniongyrchol i Fforwm Ffederasiwn Adeiladu 
Cymru mewn perthynas â'r pryderon a godwyd yn eu llythyr ac amgaeaf gopi er 
gwybodaeth i chi.  
  
Yn gywir,   

   
Vaughan Gething AS  
Gweinidog yr Economi  
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

  
Ein cyf/Our ref VG/00937/22 
 
 
Ed Evans 
Chairman 
Wales Construction Federation Alliance 
 
ed.evans@cecawales.co.uk 

 
 

19 July 2022 
  
Dear Ed, 
 
Thank you for your letter of 10 June in relation to UKCA Conformity Assessment and 
Certification.  
 
Sorry I’ve not been able to respond sooner, my officials have been working to establish the 
latest position with UK Government, as this is largely a reserved matter. 
 
Since receipt of your letter, you may have seen that the UK Government has announced 
some easements in relation to product conformity assessments, which is available here.   
 
The new measures of most relevance are: 
 

• Any conformity assessment activities undertaken by EU bodies before the end of 
2022 will be considered as the basis for UKCA marking next year. 
 

• Removing the need to re-test existing imported stock which will allow CE marked 
products that are manufactured and imported into the UK by the end of 2022 to be 
sold, without the need to meet UKCA requirements. This will remove the current 
need for retesting and recertification for products that are imported whilst the UK 
recognised CE requirements. 
 

• Continuing to accept spare parts onto the GB market. 
 

• Extending labelling measures to make it cheaper and logistically easier for 
businesses to continue to supply goods to Great Britain. 
 

• Manufacturers of construction products under AVCP system 3 – such as radiators, 
sealants and tile adhesives – whose products are tested by an EU notified body 
before 1 January 2023 will be able to obtain a UKCA mark without having to retest 
through a UK-approved body. 
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The UK Government are aware that some businesses are having difficulty in finding a UK 
approved body able to test to certain designated standards, and of issues around approved 
bodies’ capacity to test products.  They have advised that they are and will provide further 
guidance in due course. 
 
They have also confirmed that they continue to engage with industry stakeholders, including 
conformity assessment bodies and UKAS, to monitor testing capacity and capability and 
understand the actions required to respond to any challenges that arise.   
 
 
Yours sincerely,  
 
 

 
 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee  

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN  

SeneddDCC@senedd.cymru  
senedd.cymru/SeneddDCC  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament  

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

senedd.wales/SeneddLJC  
0300 200 6565  

25 Gorffennaf 2022  

  

Annwyl Julie  

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Mehefin pan wnaethoch roi gwybod i ni am eich bwriad i 
gydsynio i Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022 (y 
Rheoliadau Amlder Gwiriadau) a osodwyd wedyn yn Senedd y DU ar 30 Mehefin 2022. Gwnaethom 
ystyried eich llythyr yn ein cyfarfod ar 4 Gorffennaf, ac yna ar 11 Gorffennaf, gwnaethom ystyried eich 
llythyr dyddiedig 5 Gorffennaf lle y cadarnhawyd eich bod wedi rhoi eich cydsyniad. Fel y crybwyllwyd 
yn y ddadl ar y Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 
2) 2022 cysylltiedig, mae’r gyfres hon o reoliadau yn amlygu cymhlethdod deddfu yng Nghymru ar ôl 
i ni adael yr UE. Byddem yn ddiolchgar felly pe baech yn ateb y cwestiynau a ganlyn: 

 Pa ymgynghori a fu â rhanddeiliaid o Gymru ar y Rheoliadau Amlder Gwiriadau a’r newid 
polisi a weithredir ganddynt? 

 Pa bryderon, os o gwbl, a godwyd gan y rhanddeiliaid hyn, a sut yr aethpwyd ati i ymdrin 
â nhw? 

 A allwch egluro a yw’r newidiadau polisi hyn yn ymwneud â’r fframwaith cyffredin ar 
iechyd planhigion ac, os felly, a gawsant eu hystyried fel rhan o brosesau’r fframwaith 
perthnasol? 

 A allwch egluro a yw'r Rheoliadau Amlder Gwiriadau yn dod o fewn cwmpas Deddf 
Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020? 

Julie James AS  
Y Gweinidog Newid Hinsawdd  

Tudalen y pecyn 8
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s126717/LJC6-20-22%20Papur%2013%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Newid%20Hinsawdd%2028%20Mehefin%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s127348/LJC6-21-22%20-%20Papur%2024%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Newid%20Hinsawdd%205%20Gorffennaf%202022.pdf


 

 

 A allwch gadarnhau bod y Rheoliadau Amlder Gwiriadau yn arwain at ymwahanu o 
safonau’r UE a oedd ar waith ar ddiwedd y cyfnod pontio, ac egluro sut y caiff unrhyw 
oblygiadau yn sgil yr ymwahanu hwn eu hasesu? 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 22 Awst 2022.   

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 

Yn gywir, 

 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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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.   

 

Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder ac Ymgynghori 
Senedd Cymru 
SeneddLJC@senedd.wales  
 

19 Awst 2022 

 

Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr ar 25 Gorffennaf 2022 ynglŷn â chaniatâd Rheoliadau Rheoli 

Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Archwiliadau) 2022 (y Rheoliadau Amlder 

Gwirio) a'r ddadl lawn y cafodd y cwestiynau canlynol eu codi o ganlyniad iddi:  

 

1.Pa ymgynghoriad a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid Cymru ynghylch y 

Rheoliadau Amlder Gwirio a'r newid polisi a weithredwyd ganddynt?  

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cychwynnol gyda rhanddeiliaid ar y dull o benderfynu 

pa mor aml y dylid cynnal archwiliadau mewnforio ar iechyd planhigion sy’n peri risg 

rhwng 26 Mai - 4 Awst 2021 ac fe'i targedwyd at aelodau'r Fforwm Cynghori ar 

Iechyd Planhigion, sy'n cynnwys rhanddeiliaid yng Nghymru. Roedd yr 

ymgynghoriad yn ystyried lefelau gwiriadau adnabod ac archwiliadau corfforol sydd 

eu hangen ar nwyddau iechyd planhigion wedi'u rheoleiddio a fewnforiwyd i Brydain. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad dilynol rhwng 3 Rhagfyr 2021 a 28 Ionawr 2022 ar ddull 

diwygiedig, o ganlyniad i ymatebion i'r ymgynghoriad cychwynnol.  

Cysylltodd swyddogion Llywodraeth Cymru â rhanddeiliaid o Gymru yn uniongyrchol 

ar yr ymgynghoriad dilynol, gan gynnwys FUW, Tyfu Cymru/Grow Wales a Grŵp 

Tystiolaeth a Chynghori Cymru ar Iechyd Planhigion sy'n cynrychioli amrywiaeth o 

randdeiliaid yng Nghymru, gan gynnwys diwydiant.   

 

2.Pa bryderon a godwyd, os cafwyd rhai o gwbl, gan y rhanddeiliaid hyn a sut 

yr ymdriniwyd â hwy? 
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Roedd yr ymatebion a dderbyniwyd i'r ymgynghoriad cychwynnol yn gefnogol ar y 

cyfan i drefn gwirio sy'n canolbwyntio ar risg ym Mhrydain. Tynnodd rhanddeiliaid 

sylw at bryderon am wahardd planhigion ar gyfer plannu o'r dull arfaethedig a gallai'r 

oedi cyn i nwyddau o'r UE elwa o'r cynnig hwn. I fynd i'r afael â'r pryderon hyn roedd 

yr ail ymgynghoriad yn cynnwys methodoleg ddiwygiedig a oedd yn berthnasol i 

ystod lawer ehangach o nwyddau, gan gynnwys planhigion ar gyfer plannu yn 

ogystal â chynnyrch (e.e., ffrwythau, llysiau a blodau wedi'u torri).  

Cefnogodd rhanddeiliaid Cymru y cysyniad o'r dull sy'n seiliedig ar risg o 

archwiliadau a chefnogi adolygu amlder yr archwilio. Mewn ymateb i'r ymgynghoriad 

gwnaeth Grŵp Tystiolaeth a Chynghori Cymru ar Iechyd Planhigion (WPHEAG) yr 

awgrymiadau neu ymholiadau canlynol: 

 

 

Sylw WPHEAG 

 

Sut yr aethpwyd i'r afael â hyn 

Efallai y bydd angen ailystyried yr 

amodau y mae pasbortau planhigion 

a thystysgrifau ffytoiechydol yn cael 

eu rhoi oddi tanynt, os bydd 

archwiliadu yn llai rheolaidd. 

Bydd Grŵp Risg Iechyd Planhigion y DU 

yn adolygu'r risgiau'n barhaus i 

fioddiogelwch planhigion a nodi camau 

sydd eu hangen i liniaru'r risgiau mwyaf 

arwyddocaol. Mae'r rhain yn cynnwys 

cadw ein trefn reoleiddio'n gyfredol, 

cynnal gwyliadwriaethau ac archwiliadau 

â ffocws, cynllunio wrth gefn, ymchwil, a 

chodi ymwybyddiaeth yn ogystal â nodi 

meysydd lle na fyddai ymyrraeth yn 

ddefnyddiol neu'n gyfiawn. 

Argymhelliad bod dulliau archwilio yn 

cael eu hadolygu a'u hymchwilio. 

Mae angen dyrannu adnoddau i 

ddatblygu dulliau arolygu newydd 

sy'n defnyddio'r technolegau 

diweddaraf. 

Cydnabuwyd hyn yn y ddogfen ymateb i 

ymgynghoriad. Fel Gwasanaeth Iechyd 

Planhigion y DU, byddwn yn ceisio gwella 

gwasanaethau diagnostig rheng flaen. 

 

Y dylid cyhoeddi manylion y dulliau a 

ddefnyddir i sefydlu amleddau 

arolygiadau. 

Rhoddwyd sylw i hyn drwy fanylion y 

dulliau sy'n cael eu cynnwys yn y rheoliad 

ei hun. 
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3.A allwch egluro a yw'r newidiadau polisi hyn yn ymwneud â fframwaith 

cyffredin iechyd planhigion ac, os felly, a oeddent yn cael eu hystyried trwy 

brosesau fframwaith perthnasol? 

Mae'r newidiadau polisi hyn yn ymwneud â fframwaith cyffredin iechyd planhigion a 

chadwyd at y prosesau a nodir o fewn y fframwaith wrth eu datblygu. Roedd hyn yn 

cynnwys y newidiadau arfaethedig i amlder y drefn wirio sy'n cael ei thrafod gan 

grwpiau o fewn strwythur y fframwaith. Roedd hyn yn cynnwys y Fforwm Cynghori ar 

Iechyd Planhigion a drafododd y cynigion ym mis Hydref 2021 a Grŵp Risg Iechyd 

Planhigion y DU ym mis Chwefror 2022, y mae swyddogion LlC a gwledydd eraill y 

DU yn eu mynychu.  

4. A allwch egluro a yw'r Rheoliadau Amlder Gwirio yn dod o fewn cwmpas 

Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020? 

Cyn y bydd modd gwerthu planhigyn ym Mhrydain Fawr bydd angen bodloni rhai 

gofynion rheoleiddiol. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n cael eu nodi yn y Rheoliadau 

Amlder Gwirio, sy'n ymwneud â mewnforio planhigion. Mae Cymru, Lloegr a'r Alban 

yn dewis cael yr un Rheoliadau Amlder Gwirio ac nid oes unrhyw wahaniaeth yn y 

dull gweithredu. Gan fod UKIMA yn berthnasol i werthu nwyddau a gwasanaethau 

efallai y bydd rhai planhigion sy'n cael eu mewnforio ac sy’n ddarostyngedig i'r 

Rheoliadau Amlder Gwirio yn cael eu gwerthu mewn rhannau eraill o Brydain Fawr 

oherwydd UKIMA.  

5. A allwch gadarnhau bod y Rheoliadau Amlder Gwirio yn arwain at 

ymwahaniad o safonau'r UE a oedd ar waith ar ddiwedd y cyfnod pontio ac 

esbonio sut y bydd unrhyw oblygiadau o'r ymwahaniad hwn yn cael eu 

hasesu? 

Mae'r Rheoliadau yn ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban, ac yn dilyn ymadawiad y DU 

â'r UE yr argymhelliad oedd cadw'r dull targedu risg, a ddefnyddiwyd yn yr UE. Pan 

fydd y rheoliadau yn eu lle bydd lefel y gwiriadau'n cael eu hadolygu'n flynyddol a 

gellir eu diwygio ar i fyny neu i lawr yn ôl yr angen i adlewyrchu unrhyw newidiadau 

yn lefel y risg, a fyddai'n arwain at fod yn wahanol i’r UE. Byddai unrhyw dystiolaeth 

o risg difrifol i iechyd planhigion yn arwain at gymryd camau mwy brys y tu allan i'r 

broses adolygu flynyddol (e.e. cynyddu lefelau archwilo ar unwaith). Bydd unrhyw 

oblygiadau o'r gwahaniaeth i'r UE yn cael eu hasesu gan Grŵp Risg Iechyd 

Planhigion y DU. 

Rwy'n copïo'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig. 

 
Yn gywir,  
 

 
Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
 
 
 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru  

 

4 Awst 2022  

 

Annwyl Huw, 

Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, hoffwn eich hysbysu y cafodd 

cyfarfod arall Grŵp Rhyngweinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ei 

gynnal ar 20 Gorffennaf yn ystod Sioe Frenhinol Cymru. 

 

Yn bresennol yn y cyfarfod oedd Edwin Poots ACD, Gweinidog Amaethyddiaeth, yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig, Cynulliad Gogledd Iwerddon; George Eustice AS, yr 

Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Llywodraeth y 

DU; David TC Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru; yr Arglwydd 

Malcolm Offord, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol i Swyddfa’r Alban; Mairi 

McAllan, Gweinidog yr Amgylchedd a Diwygio Tir, Llywodraeth yr Alban; a Mairi 

Gougeon, Ysgrifennydd y Cabinet dros Faterion Gwledig a’r Ynysoedd, Llywodraeth yr 

Alban.  

 

Cadeiriais gyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol lle wnes i gyflwyno cynigion Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Cynllun Ffermio Cynaliadwy. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
 
 
 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

 

Trafododd y Gweinidogion hefyd oblygiadau goresgyniad Wcráin a’r costau cynyddol 
ehangach ar fusnesau amaethyddol, a chafwyd cyflwyniad ar waith modelu effaith 
chwyddiant ym maes amaethyddiaeth yng Nghymru. Nodais fod Llywodraethau’n 
gweithio’n dda ar lefel swyddogion, ac awgrymais y byddai’n dda pe gallai 
Llywodraethau wneud rhagor o waith modelu a dadansoddi ar y cyd. Codais innau 
hefyd gyda Llywodraeth y DU a ellid symud ymlaen â chamau ynghylch TAW ar 
ddiesel coch a gwrteithiau. 
 
 
Ar ôl hynny, trafodwyd cyfraith yr UE a ddargedwir a’r Bil Rhyddid yn sgil Brexit, pan 
nododd Llywodraeth y DU y rhesymeg dros y ddeddfwriaeth. Codwyd pryderon 
ynghylch sut yr eid i’r afael ag agweddau datganoledig ar y Bil. 
 
 
Trafodwyd y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) hefyd, yn enwedig y goblygiadau i 
Weinyddiaethau Datganoledig a’r angen am lawer mwy o ymgysylltu.  
 
 
Wedyn trafododd y Gweinidogion ddatblygiad Model Gweithredu Targed y ffiniau ar 
gyfer archwiliadau ar y ffin yn y dyfodol, gan ganolbwyntio’n benodol ar amserlenni 
gweithredu, pwysigrwydd bioddiogelwch, a’r dull arfaethedig ‘masnachwr yr 
ymddiriedir ynddo’. 
 
 
Hefyd, rhannodd Llywodraeth y DU yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed 
ynghylch Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol COP15 a’r uwchgynhadledd arfaethedig 
ym Montreal yn hwyrach eleni.  
 
 
Yn olaf, cadarnhaodd Llywodraeth y DU fod yr eithriad o ran plastigau untro bellach 
wedi’i ganiatáu mewn perthynas â Ddeddf y Farchnad Fewnol. 
 
 
Gwnaethom gytuno y bydd ein cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Llun, 12 Medi 
yn yr Alban. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
 
 
 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

 

Caiff hysbysiad ynghylch y cyfarfod hwn ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth y DU yn 
https://www.gov.uk/government/publications/communique-from-the-inter-ministerial-
group-for-environment-food-and-rural-affairs. 

 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 

 

Cofion, 

Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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4 Awst 2022 

 

Annwyl Jane, 

Camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru ynghylch yr argyfwng costau byw  

Mae’r cynnydd a welir mewn costau byw yn debygol o ddominyddu trafodaethau cyhoeddus yn yr 

hydref, wrth inni agosáu at aeaf anodd iawn. Er ein bod yn cydnabod y camau a gymerwyd gan 

Lywodraeth Cymru i geisio lleddfu’r pwysau hyn, mae’r wybodaeth a’r data sydd ar gael i’r cyhoedd 

mewn perthynas ag agweddau allweddol ar y cymorth hwn yn gyfyngedig. Er mwyn i ni allu deall 

graddfa ac effeithiolrwydd y cymorth hwn yn well, a monitro'r sefyllfa wrth symud ymlaen, byddem yn 

ddiolchgar pe gallech ateb y cwestiynau a ganlyn.  

Y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf 

• A fyddai modd i chi nodi’r gyfradd hawlio ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf, gan 

gynnwys faint o aelwydydd oedd yn gymwys i gael cymorth, a faint o aelwydydd a gafodd 

gymorth ym mhob awdurdod lleol? 

• A fyddai modd i chi hefyd nodi cyfanswm gwerth y taliadau a wnaed i aelwydydd ym mhob 

awdurdod lleol o dan y cynllun? 

• Pa ddata y mae Llywodraeth Cymru wedi’u casglu ar gymhwysedd ar gyfer y Cynllun Cymorth 

Tanwydd Gaeaf, a’r niferoedd sy’n manteisio arno, yn ôl eu statws economaidd-gymdeithasol 

neu eu nodweddion gwarchodedig?  A fyddai modd i chi rannu'r wybodaeth hon â'r Pwyllgor? 

 

Y Cynllun Cymorth Costau Byw  

• A fyddai modd i chi nodi faint o aelwydydd o fewn pob awdurdod lleol sy’n gymwys ar gyfer y 

Cynllun Cymorth Costau Byw, a faint o aelwydydd sydd wedi cael taliad drwy’r cynllun hyd 

yma? 

• A fyddai modd i chi ddarparu’r ffigurau terfynol i’r Pwyllgor ynghylch y niferoedd sy’n 

manteisio ar y cynllun, a chyfanswm gwerth y taliadau a wnaed i aelwydydd ym mhob 

awdurdod lleol, pan fydd data terfynol ar gyfer y Cynllun ar gael wedi iddo gau ar 30 Medi? 

• Pa ddata, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru yn eu casglu ynghylch cymhwysedd ar gyfer y 

Cynllun Cymorth Costau Byw, neu’r niferoedd sy’n manteisio arno, yn ôl eu statws 

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  

Jane Hutt AS 

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol  
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economaidd-gymdeithasol neu eu nodweddion gwarchodedig?  A fyddai modd i chi ddarparu 

i’r Pwyllgor unrhyw wybodaeth sydd ar gael unwaith y daw'r cynllun i ben? 

• Unwaith y bydd y data ar gael, a fyddai modd i chi ddarparu manylion ynghylch faint o 

aelwydydd ym mhob awdurdod lleol a gafodd gymorth drwy elfen ddewisol y Cynllun 

Cymorth Costau Byw, a chyfanswm gwerth y taliadau a wnaed i aelwydydd ym mhob 

awdurdod lleol drwy’r elfen hon o’r cynllun? 

 

Y Gronfa Cymorth Dewisol – Taliadau Cymorth mewn Argyfwng 

• Yn ôl awdurdod lleol, faint o geisiadau a wnaed am Daliadau Cymorth mewn Argyfwng yn 

ystod 2020, 2021 a 2022 (hyd yn hyn)? 

• A fyddai modd i chi nodi faint o Daliadau Cymorth mewn Argyfwng a wnaed drwy’r Gronfa 

Cymorth Dewisol i aelwydydd ym mhob awdurdod lleol ar gyfer 2020, 2021 a 2022 (hyd yn 

hyn)? A fyddai modd i chi nodi nifer y cartrefi sydd wedi cael 2, 3, 4 neu 5 o Daliadau Cymorth 

mewn Argyfwng ym mhob blwyddyn? 

• A fyddai modd i chi ddarparu cyfanswm gwerth y Taliadau Cymorth mewn Argyfwng a wnaed 

i aelwydydd ym mhob awdurdod lleol ar gyfer 2020, 2021 a 2022 (hyd yn hyn)? 

 

Y Gronfa Cymorth Dewisol – cymorth i aelwydydd oddi ar y grid ar gyfer costau tanwydd 

• Fesul awdurdod lleol, faint o geisiadau a wnaed i’r Gronfa Cymorth Dewisol am gymorth ar 

gyfer costau tanwydd oddi ar y grid yn 2020, 2021 a 2022 (hyd yn hyn)? 

• Yn ystod 2020, 2021 a 2022, faint o daliadau a wnaed i aelwydydd drwy’r Gronfa Cymorth 

Dewisol ym mhob awdurdod lleol i’w helpu gyda chostau tanwydd oddi ar y grid? A fyddai 

modd i chi nodi nifer yr aelwydydd sydd wedi cael 2, 3, 4 neu 5 taliad yn gysylltiedig â 

thanwydd oddi ar y grid ym mhob blwyddyn? 

• A fyddai modd i chi nodi cyfanswm gwerth y taliadau a wnaed drwy’r Gronfa Cymorth Dewisol 

ar gyfer costau tanwydd oddi ar y grid gan bob awdurdod lleol yn 2020, 2021 a 2022 (hyd yn 

hyn)? 

  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig. Byddwn yn ddiolchgar pe gallwn gael ymateb gennych o fewn yr amserlen arferol.  

Yn gywir,  

 

Jenny Rathbone AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Senedd Cymru 
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@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 LN3452 
 
 
 
Jenny Rathbone AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, 
CF99 1SN 
SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru / SeneddEquality@senedd.cymru 
 

 
 

18 Awst 2022  
 

 
 
Annwyl Jenny, 
 
 
Diolch am eich llythyr ar 4 Awst ynglŷn â sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar yr 
argyfwng costau byw. Fel y gwyddoch mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud 
popeth o fewn ei gallu i gefnogi'r rheini yng Nghymru sydd wedi'u taro waethaf gan yr 
argyfwng costau byw presennol. Rwy'n croesawu cydnabyddiaeth y Pwyllgor o'r camau yr 
ydym wedi eu cymryd ac yr ydym yn parhau i'w cymryd i leddfu'r pwysau a achosir gan yr 
argyfwng costau byw.  
 
Yn eich llythyr fe wnaethoch ofyn nifer o gwestiynau mewn perthynas â’r Cynllun Cymorth 
Tanwydd y Gaeaf, y Cynllun Cymorth Costau Byw a'r Gronfa Cymorth Dewisol - Taliadau 
Cymorth mewn Argyfwng a chymorth i aelwydydd oddi ar y grid gyda chostau tanwydd.  
 
Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 
 
Yn eich llythyr, fe wnaethoch chi ofyn a oeddwn i'n gallu nodi'r gyfradd hawlio ar gyfer y 
Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf, gan gynnwys faint o aelwydydd oedd yn gymwys am 
gymorth, a faint o aelwydydd dderbyniodd gymorth ym mhob awdurdod lleol. 
Amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru y byddai 350,000 o aelwydydd yn gwneud defnydd o’r 
Cynllun Taliad Tanwydd y Gaeaf cyntaf yn 21/22. Roedd y nifer hwn yn seiliedig ar nifer y 
bobl yng Nghymru a oedd yn gymwys i dderbyn budd-dal yr Adran Gwaith a Phensiynau. 
Rydym bellach yn gwybod bod y ffigur hwn wedi'i oramcangyfrif oherwydd anawsterau o ran 
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nodi’n gywir yr aelwydydd unigol sy’n agored i dalu am danwydd ymhlith yr holl aelwydydd 
sy’n cael budd-daliadau yn nata'r Adran Gwaith a Phensiynau. Bellach mae swyddogion yn 
amcangyfrif mai 220,000 o aelwydydd oedd yn gymwys i gael cymorth trwy gynllun 21/22. 
Yn anffodus, gan fod yr amcangyfrifon yn seiliedig ar ddata cenedlaethol nid oes gennym 
ddata ar nifer yr aelwydydd sy'n gymwys fesul ardal awdurdod lleol. 
 
Fe wnaethoch hefyd ofyn am gyfanswm gwerth y taliadau a wnaed i aelwydydd ym mhob 
awdurdod lleol o dan y cynllun. Rhoddir yr wybodaeth honno yn Atodiad A isod.  
 
Yn olaf o ran y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf, fe wnaethoch chi ofyn pa ddata yr oedd 
Llywodraeth Cymru yn eu casglu ar gymhwysedd ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd y 
Gaeaf, a'r gyfradd hawlio, yn ôl statws economaidd-gymdeithasol neu nodweddion 
gwarchodedig. Gallaf gadarnhau na chafodd unrhyw ddata eu casglu gan awdurdodau ar 
statws economaidd-gymdeithasol nac ar nodweddion gwarchodedig aelwydydd gan nad 
oedd hyn yn cael ei ystyried yn berthnasol i weinyddu’r cynllun. 
 
Cynllun Cymorth Costau Byw 
 
Yn eich llythyr fe wnaethoch ofyn faint o aelwydydd o fewn pob awdurdod lleol sy'n gymwys 
am y Cynllun Cymorth Costau Byw, a faint sydd wedi derbyn taliad drwy'r cynllun hyd yma. 
Gweler y tablau yn Atodiad B am amcangyfrif o nifer yr eiddo cymwys am y cynllun, a 
nodwyd gan ddefnyddio'r meini prawf ar sail gwybodaeth am y dreth gyngor ym mis Ionawr 
2022. Mae’r amcangyfrif o nifer yr aelwydydd cymwys yn seiliedig ar y sefyllfa pan 
gyflwynwyd y Cynllun. Mae'r taliadau'n gywir fel ag yr oeddent ddydd Llun 8 Awst. Gallaf 
gadarnhau yr amcangyfrifwyd bod cyfanswm o 1,013,142 o aelwydydd yn gymwys ar gyfer 
y Cynllun ac, ar 8 Awst 2022, roedd 982,715 wedi derbyn taliad. 
 
Fe wnaethoch hefyd ofyn a allwn roi diweddariad ar ffigurau terfynol y gyfradd hawlio a 
chyfanswm gwerth y taliadau i bob awdurdod lleol ar ôl i'r cynllun ddod i ben ar 30 Medi. 
Gallaf gadarnhau y byddaf yn rhoi diweddariad ym mis Hydref 2022. 
 
O ran eich cais ynghylch pa ddata, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru yn eu casglu ar 
gymhwysedd neu niferoedd sy’n manteisio ar y Cynllun Cymorth Costau Byw yn ôl statws 
economaidd-gymdeithasol neu nodweddion gwarchodedig, gallaf gadarnhau nad oes data 
penodol yn cael eu casglu am statws economaidd-gymdeithasol nac am nodweddion 
gwarchodedig mewn perthynas â'r Cynllun Cymorth Costau Byw. Mae'r meini prawf ar gyfer 
bod yn gymwys yn cynnwys byw mewn eiddo o fewn Band A i D y dreth gyngor neu 
dderbyn cymorth drwy ein Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (unrhyw fand).  
 
Yn absenoldeb data incwm manwl ar bob aelwyd, dewis eiddo yw’r dangosydd agosaf o 
gyfoeth cymharol ac amgylchiadau incwm, er ein bod yn cydnabod nad yw'n fesur perffaith.  
Mae defnyddio eiddo â bandiau is a derbyn cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau'r Dreth 
Gyngor (CTRS) fel meini prawf cymhwyso yn sicrhau bod y Cynllun yn cael ei dargedu'n 
gyffredinol at aelwydydd ar incwm is. 
 
Yn olaf o ran y Cynllun Cymorth Costau Byw, rydych wedi gofyn a fyddaf yn darparu 
manylion, unwaith y bydd y data ar gael, ynghylch faint o aelwydydd ym mhob awdurdod 
lleol gafodd gymorth gan elfen ddewisol y Cynllun Cymorth Costau Byw, a chyfanswm 
gwerth y taliadau a wnaed i aelwydydd ym mhob awdurdod lleol trwy'r elfen hon o'r cynllun.  
Gallaf gadarnhau y byddaf yn darparu gwybodaeth am hyn ym mis Ebrill 2023 gan y gall y 
cynllun dewisol redeg hyd at 31 Mawrth 2023. 
 

Y Gronfa Cymorth Dewisol – Taliadau Cymorth mewn Argyfwng 
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Yn eich llythyr fe wnaethoch ofyn faint o geisiadau, fesul awdurdod lleol, sydd wedi eu 
gwneud ar gyfer Taliadau Cymorth mewn Argyfwng yn 2020, 2021 a 2022. Fe wnaethoch 
hefyd ofyn faint o Daliadau Cymorth mewn Argyfwng sydd wedi'u gwneud trwy'r Gronfa 
Cymorth Dewisol i aelwydydd ym mhob awdurdod lleol ar gyfer 2020, 2021 a hyd yma yn 
ystod 2022. Rwyf wedi cynnwys yr wybodaeth hon yn Atodiad C. Mae'r tablau hyn hefyd yn 
cynnwys cyfanswm gwerth y Taliadau Cymorth mewn Argyfwng a wnaed i aelwydydd ym 
mhob awdurdod lleol ar gyfer 2020, 2021 a 2022. Mae’r data fel ag yr oeddent ar 11 Awst 
2022.   
 
Fe wnaethoch chi hefyd ofyn faint o aelwydydd sydd wedi derbyn 2, 3, 4 neu 5 taliad ym 
mhob blwyddyn. Darperir yr wybodaeth hon yn Atodiad D.  
 
Cronfa Cymorth Dewisol – cefnogaeth i aelwydydd oddi ar y grid gyda chostau tanwydd 
 
Yn eich llythyr fe wnaethoch ofyn faint o geisiadau, fesul awdurdod lleol, gafodd eu gwneud 
i'r Gronfa Cymorth Dewisol am gymorth ar gyfer costau tanwydd oddi ar y grid yn 2020, 
2021 a hyd yma yn ystod 2022. Fe wnaethoch hefyd ofyn faint o daliadau sydd wedi'u 
gwneud i aelwydydd ym mhob awdurdod lleol i helpu gyda chostau tanwydd oddi ar y grid 
drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol yn 2020, 2021 a 2022 ac am gyfanswm gwerth y taliadau a 
wnaed drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol am gostau tanwydd oddi ar y grid gan bob awdurdod 
lleol yn 2020, 2021 a hyd yma yn ystod 2022. Rhoddir yr wybodaeth hon yn y tablau yn 
Atodiad C hefyd ac mae data 2022 fel ag yr oeddent ar 11 Awst 2022.  
 
Dylid nodi mai yn 2021 y cyflwynwyd cefnogaeth gyda thanwydd oddi ar y grid, felly nid oes 
gwybodaeth ar gyfer 2020. Yn ogystal â hynny, oherwydd gwerth y swm a ddyfarnwyd, dim 
ond un cais am gymorth gyda chostau tanwydd oddi ar y grid y flwyddyn y caniateir i 
ymgeiswyr ei wneud. Felly nid oes data ar gyfer nifer y ceisiadau fesul aelwyd fel y 
gofynnwyd amdanynt, gan mai un taliad yn unig fydd yr holl ymgeiswyr sydd wedi'u 
cymeradwyo yn ei gael. 
 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig. 
 
Yn gywir, 
 

 
Jane Hutt AS/MS  
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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Atodiad A - Taliadau Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf a wnaed i aelwydydd, fesul 
ardal awdurdod lleol  
 
Cyngor Ceisiadau a dalwyd Gwerth 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 
Port Talbot 10746 £2,340,038 
Rhondda Cynon Taf 14716 £3,093,831 
Gwynedd 5180 £1,091,895 
Cyngor Sir Ddinbych 4734 £1,176,690 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent  5506 £1,151,799 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 5422 £1,137,767 
Cyngor Sir Caerfyrddin 8523 £1,789,920 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 8666 £1,820,219 
Cyngor Caerdydd 21940 £4,606,031 
Cyngor Sir Ceredigion 2879 £603,897 
Cyngor Sir y Fflint 6680 £1,400,712 
Caerffili 11211 £2,375,608 
Cyngor Dinas Casnewydd 8533 £1,792,919 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful 4707 £991,961 
Cyngor Sir Penfro 4575 £1,000,184 
Abertawe  13806 £2,896,340 
Cyngor Sir Powys 3811 £800,675 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 5806 £1,337,500 
Cyngor Sir Fynwy  2320 £501,653 
Wrecsam 7431 £1,521,225 
Bro Morgannwg 6479 £1,374,754 
Ynys Môn 3109 £650,308 
      
Cyfanswm 166780 £35,455,926 
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Atodiad B – Y Cynllun Cymorth Costau Byw 
 
Amcangyfrif o nifer yr aelwydydd cymwys yn ôl awdurdod lleol a dyraniad cyllid 
dangosol 
 

 

Amcangyfrif o nifer 
yr aelwydydd 

cymwys  Dyraniad cyllid (£) 
Ynys Môn  23,714 3,557,100 
Gwynedd  39,907 5,986,050 
Conwy  38,878 5,831,700 
Sir Ddinbych  32,465 4,869,750 
Sir y Fflint  46,575 6,986,250 
Wrecsam  43,168 6,475,200 
Powys  37,461 5,619,150 
Ceredigion  19,719 2,957,850 
Sir Benfro  37,708 5,656,200 
Sir Gaerfyrddin  63,046 9,456,900 
Abertawe  81,037 12,155,550 
Castell-nedd Port Talbot  56,810 8,521,500 
Pen-y-bont ar Ogwr  50,095 7,514,250 
Bro Morgannwg  33,428 5,014,200 
Rhondda Cynon Taf  92,884 13,932,600 
Merthyr Tudful  23,900 3,585,000 
Caerffili  67,676 10,151,400 
Blaenau Gwent  30,241 4,536,150 
Torfaen  34,679 5,201,850 
Sir Fynwy  20,204 3,030,600 
Casnewydd 50,642 7,596,300 
Caerdydd 88,905 13,335,750 
      
Cyfanswm Cymru 1,013,142 151,971,300 
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Crynodeb o’r Taliadau fesul Awdurdod, ar 7 Awst 2022 
 

     Cyfanswm Cronnol 
     Dyfarniadau (nifer)  Gwerth (£)  
Ynys Môn Bandiau A-I CTRS                  14,676  2,201,400 
  Bandiau A-D                   7,288  1,093,200 
  Cyfanswm                 21,964  3,294,600 
Gwynedd Bandiau A-I CTRS                   8,652  1,297,800 
  Bandiau A-D                 30,834  4,625,100 
  Cyfanswm                 39,486  5,922,900 
Conwy  Bandiau A-I CTRS                   8,121  1,218,150 
  Bandiau A-D                 25,634  3,845,100 
  Cyfanswm                 33,755  5,063,250 
Sir Ddinbych  Bandiau A-I CTRS                   5,268  796,950 
  Bandiau A-D                 21,074  3,161,100 
  Cyfanswm                 26,342  3,958,050 
Sir y Fflint  Bandiau A-I CTRS                   9,349  1,402,350 
  Bandiau A-D                 34,534  5,180,100 
  Cyfanswm                 43,883  6,582,450 
Wrecsam  Bandiau A-I CTRS                   7,893  1,183,950 
  Bandiau A-D                 28,076  4,211,400 
  Cyfanswm                 35,969  5,395,350 
Powys  Bandiau A-I CTRS                   6,588  988,200 
  Bandiau A-D                 23,600  3,540,000 
  Cyfanswm                 30,188  4,528,200 
Ceredigion  Bandiau A-I CTRS                   5,343  801,450 
  Bandiau A-D                 13,905  2,085,750 
  Cyfanswm                 19,248  2,887,200 
Sir Benfro  Bandiau A-I CTRS                   4,721  708,150 
  Bandiau A-D                 22,182  3,327,300 
  Cyfanswm                 26,903  4,035,450 
Sir Gaerfyrddin  Bandiau A-I CTRS                 12,270  1,840,500 
  Bandiau A-D                 45,578  6,836,700 
  Cyfanswm                 57,848  8,677,200 
Abertawe  Bandiau A-I CTRS                 15,810  2,371,500 
  Bandiau A-D                 52,912  7,936,800 
  Cyfanswm                 68,722  10,308,300 
Castell-nedd Port Talbot  Bandiau A-I CTRS                 15,045  2,256,750 
  Bandiau A-D                 39,043  5,856,450 
  Cyfanswm                 54,088  8,113,200 
Pen-y-bont ar Ogwr  Bandiau A-I CTRS                 10,061  1,509,150 
  Bandiau A-D                 33,981  5,097,150 
  Cyfanswm                 44,042  6,606,300 
Bro Morgannwg  Bandiau A-I CTRS                   1,744  261,600 
  Bandiau A-D                 28,086  4,212,900 
  Cyfanswm                 29,830  4,474,500 
Rhondda Cynon Taf  Bandiau A-I CTRS                 21,890  3,283,500 
  Bandiau A-D                 66,868  10,030,200 
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Merthyr Tudful  Bandiau A-I CTRS                   4,957  743,550 
  Bandiau A-D                 16,395  2,459,250 
  Cyfanswm                 21,352  3,202,800 
Caerffili  Bandiau A-I CTRS                 13,737  2,060,550 
  Bandiau A-D                 47,532  7,129,800 
  Cyfanswm                 61,269  9,190,350 
Blaenau Gwent  Bandiau A-I CTRS                   7,248  1,087,200 
  Bandiau A-D                 19,388  2,908,200 
  Cyfanswm                 26,636  3,995,400 
Torfaen  Bandiau A-I CTRS                   9,081  1,362,150 
  Bandiau A-D                 23,561  3,534,150 
  Cyfanswm                 32,642  4,896,300 
Sir Fynwy  Bandiau A-I CTRS                   4,864  729,600 
  Bandiau A-D                 13,599  2,039,850 
  Cyfanswm                 18,463  2,769,450 
Casnewydd  Bandiau A-I CTRS                 10,012  1,501,800 
  Bandiau A-D                 34,339  5,150,850 
  Cyfanswm                 44,351  6,652,650 
Caerdydd Bandiau A-I CTRS                 27,111  4,066,650 
  Bandiau A-D                 53,604  8,040,600 
  Cyfanswm                 80,715  12,107,250 
      
Cyfanswm Cymru Bandiau A-I CTRS               224,441  33,672,900 
  Bandiau A-D               682,013  102,301,950 
  Cyfanswm               982,715  141,229,130 
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Atodiad C – y Gronfa Cymorth Dewisol 
 
Taliadau Cymorth mewn Argyfwng a chymorth i aelwydydd oddi ar y grid gyda chostau tanwydd - Ceisiadau, hawliadau a dalwyd a 
gwerthoedd fesul awdurdod lleol, fesul blwyddyn 
 
2020 
 

Awdurdod Lleol 

Ceisiadau am 
Daliadau 
Cymorth 
mewn 
Argyfwng  Talwyd Gwerth 

Ceisiadau 
tanwydd oddi 
ar y grid 

Tanwydd oddi 
ar y grid a 
dalwyd Gwerth 

Blaenau Gwent 11849 6732 £534,140.00       
Pen-y-bont ar Ogwr 14279 8302 £542,944.00       
Caerffili 21063 12693 £929,075.00       
Caerdydd 45752 27444 £1,778,002.10       
Sir Gaerfyrddin 13334 7910 £541,362.97 1     
Ceredigion 1998 1133 £74,906.80       
Conwy 9052 5265 £436,938.00       
Sir Ddinbych 9882 5483 £381,007.20       
Sir y Fflint 10713 6433 £439,894.81       
Gwynedd 8645 5044 £334,374.11       
Ynys Môn 4622 2628 £172,680.00       
Merthyr Tudful 12017 7090 £600,090.00       
Sir Fynwy 3509 2106 £218,430.00       
Castell-nedd Port 
Talbot 16237 9452 £658,512.44       
Casnewydd 23970 14084 £911,335.00       
Sir Benfro 6301 3559 £229,670.60       
Powys 3828 2188 £217,730.00       
Rhondda Cynon 
Taf 29985 17276 £1,115,572.00       
Abertawe 25899 15358 £1,035,172.95       
Torfaen 11197 6732 £452,410.62 1     
Bro Morgannwg 10970 6726 £445,961.93       
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Wrecsam 15833 9422 £621,318.40       
CYFANSWM 310935 183060 £12,671,528.93 2 0 0 

 
 
2021 
 

Awdurdod Lleol 

Ceisiadau am 
Daliadau 
Cymorth 
mewn 
Argyfwng Talwyd Gwerth 

Ceisiadau am 
danwydd oddi 
ar y grid 

Tanwydd oddi 
ar y grid a 
dalwyd Gwerth 

Blaenau Gwent 14242 8145 £564,446.49 17 14 £1,380.00 
Pen-y-bont ar Ogwr 17393 10009 £698,986.12 12 6 £610.00 
Caerffili 23332 13550 £959,144.00 14 2 £120.00 
Caerdydd 50785 29518 £2,049,850.60 158 130 £14,030.00 
Sir Gaerfyrddin 15530 9241 £682,102.42 204 161 £35,084.40 
Ceredigion 2622 1545 £115,285.00 78 63 £13,280.00 
Conwy 9755 5715 £402,733.50 26 19 £3,000.00 
Sir Ddinbych 11041 6495 £458,613.28 21 15 £2,250.00 
Sir y Fflint 12455 7458 £533,211.80 30 14 £2,140.00 
Gwynedd 10087 6042 £429,858.56 60 35 £3,900.00 
Ynys Môn 5075 3074 £216,698.54 31 20 £2,820.00 
Merthyr Tudful 13706 8005 £547,068.00 3 1 £70.00 
Sir Fynwy 4140 2378 £163,085.00 11 8 £1,490.00 
Castell-nedd Port 
Talbot 20122 11773 £821,545.00 28 8 £1,240.00 
Casnewydd 26877 15494 £1,067,130.20 17 4 £450.00 
Sir Benfro 7802 4531 £328,876.58 174 127 £20,600.00 
Powys 4449 2579 £189,925.00 86 73 £17,020.00 
Rhondda Cynon 
Taf 35030 20030 £1,381,807.03 26 9 £1,110.00 
Abertawe 28201 16694 £1,147,201.30 37 16 £3,200.00 
Torfaen 12734 7585 £534,429.30 27 15 £1,260.00 
Bro Morgannwg 12321 7276 £512,570.00 5 2 £200.00 
Wrecsam 18760 11041 £794,928.62 19 8 £680.00 
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CYFANSWM 356459 208178 £14,599,496.34 1084 750 £125,934.40 
 
 
 
 
 
 
2022 – hyd at 11 Awst 2022 
 

Awdurdod Lleol 

Ceisiadau am 
Daliadau 
Cymorth Brys  Talwyd Gwerth 

Ceisiadau am 
danwydd oddi 
ar y grid 

Tanwydd oddi 
ar y grid a 
dalwyd Gwerth 

Blaenau Gwent 12469 7937 £551,130.00 1     
Pen-y-bont ar Ogwr 13841 9083 £635,999.10 15 15 £1,620.00 
Caerffili 19426 12743 £900,740.00       
Caerdydd 38729 25149 £1,746,524.00 77 63 £5,560.00 
Sir Gaerfyrddin 12042 8169 £608,203.21 160 141 £33,160.00 
Ceredigion 2199 1452 £112,721.40 78 70 £16,310.00 
Conwy 7849 5184 £360,388.70 11 11 £2,390.00 
Sir Ddinbych 8925 5930 £422,887.61 11 11 £1,310.00 
Sir y Fflint 10513 7177 £518,180.00 21 19 £3,310.00 
Gwynedd 8050 5208 £370,635.18 46 45 £6,280.00 
Ynys Môn 3875 2633 £189,970.00 18 17 £2,810.00 
Merthyr Tudful 11495 7365 £506,580.00 6 4 £280.00 
Sir Fynwy 3393 2227 £154,512.30 6 6 £960.00 
Castell-nedd Port 
Talbot 15945 10654 £742,550.00 32 30 £2,820.00 
Casnewydd 23654 15336 £1,072,694.17 1     
Sir Benfro 6492 4299 £316,299.00 80 72 £13,680.00 
Powys 4009 2669 £199,912.00 106 97 £21,730.00 
Rhondda Cynon 
Taf 30127 19316 £1,340,117.88 1 1 £250.00 
Abertawe 23559 15788 £1,079,169.10 6 5 £890.00 
Torfaen 10152 7045 £500,500.00 66 59 £4,850.00 
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Bro Morgannwg 10353 7033 £500,040.00 3 3 £570.00 
Wrecsam 15845 10528 £767,525.00 9 8 £920.00 

CYFANSWM 292942 192925 £13,597,278.65 754 677 £119,700.00 
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Atodiad D – y Gronfa Cymorth Dewisol - Taliadau Cymorth mewn Argyfwng 
 
Nifer yr aelwydydd sydd wedi derbyn 2, 3, 4 neu 5 Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn 2020, 
2021 a hyd yma yn 2022. 
 

Blwyddyn 
 Dau 
Daliad 

 Tri 
Thaliad 

Pedwar 
Taliad   

Pum 
Taliad  

2020 13732 10462 7657 12534 
2021 20572 18577 8491 7919 
2022 26451 17786 6750 3535 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

YPCCGB@llyw.cymru PSCGMET@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.   

 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
SeneddLJC@senedd.cymru 
 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
SeneddEconomy@senedd.wales 

 
8 Awst 2022 

 
 
Annwyl Paul, Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu ymhellach at fy llythyr ar 4 Gorffennaf ac yn unol â'r cytundeb cysylltiadau 
rhyngsefydliadol, i'ch hysbysu fy mod wedi mynychu'r Fforwm Gweinidogol ar Fasnach ar 5 
Gorffennaf. 
 
Yn bresennol yn y cyfarfod roedd Penny Mordaunt, Y Gweinidog Gwladol dros Bolisi 
Masnach; Ivan McKee, Gweinidog yr Alban dros Fusnes, Masnach, Twristiaeth a Menter; a 
Gordon Lyons, Gweinidog Gweithredol Gogledd Iwerddon dros yr Economi. 
 
Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd a chytunwyd ar gylch gorchwyl diwygiedig y grŵp.  Roedd 
diweddariadau hefyd ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth bod trafodaethau’r Adran 
Fasnach Ryngwladol wedi dod i ben gyda rhai gwladwriaethau'r Unol Daleithiau yn ogystal 
â diweddariad ar drafodaethau masnach rydd y DU-India. 
 
Ategais fod Llywodraeth Cymru yn cefnogi masnach ryngwladol a bod gennym, yma yng 
Nghymru, lawer iawn o arbenigedd y gellir ei ddefnyddio i gefnogi trafodaethau, yn enwedig 
mewn perthynas â'r Unol Daleithiau sy'n farchnad bwysig i Gymru.  
 
Pwysleisiais hefyd ein pryderon mewn perthynas â lles a safonau anifeiliaid o ran India ac y 
na ddylai Llywodraeth y DU greu sefyllfa annheg. 
 
Sylwer, yn dilyn cytundeb y cylch gorchwyl diwygiedig, bydd y grŵp nawr yn trosglwyddo i'r 
Grŵp Rhyngweinidogol (Masnach) ond bydd yn parhau i gyflawni'r un swyddogaeth. Mi fydd 
hysbysiad ar y cyd yn cael ei gyhoeddi ar dudalen Llywodraeth y DU ar y we. 
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i'ch hysbysu am ddyddiad y cyfarfod nesaf. 
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Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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Chair of the Economy, Trade and Rural Affairs Committee, Paul Davies MS  

Welsh Government  

Tŷ Hywel  

Cardiff Bay  

CF99 1NA 

01 September | 2022  

 

Dear Paul, 

 

Re: Agricultural Pollution Regulations report 

 

Wales Environment Link encloses a letter to the Minister for Rural Affairs regarding 
recommendations 1 and 8 of the Committee’s report on the Water Resources 
(Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021. 
 
We would like to share this letter with Committee members, along with the 
Minister’s response. 
 
Yours sincerely 

 
Karen Whitfield 
Co-Director 
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Lesley Griffiths MS 

Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

Welsh Government  

Tŷ Hywel  

Cardiff Bay  

CF99 1NA 

24 June | 2022  

Dear Minister, 
 

Re: Agricultural Pollution Regulations 

Thank you for meeting with us recently to discuss food security and stability payments. 

We would very much appreciate the opportunity to meet you again when the 

Agriculture (Wales) Bill has been laid. We note that the Economy, Trade and Rural 

Affairs Committee has published its report on the review of the Water Resources 

(Control of Agricultural Pollution) (Wales) Regulations 2021. We would particularly like 

to respond to Recommendation 1 of this report: “The Welsh Government should re-

introduce the derogation which allowed qualifying grassland farms to spread up to 250 

kg/ha of nitrogen.” 

 

The farming unions have recommended that a derogation for farms with over 80% 

grassland be introduced, as this had previously been under consideration based on a 

derogation available under the EU until 2016. NFU Cymru claims that, as the 

regulations currently stand, they amount to “de facto destocking on many Welsh 

farms”. Dwr Cymru/Welsh Water is concerned that the 170kg spreading limit would 

result in biosolid excess that would need to be managed, though this assumes no 

change in the use of other sources of nitrogen because of the regulations.  

 

WEL did not provide evidence on this question to the Committee as we were not 

directly asked about it. The report, therefore, only reports the issues as raised by the 

farming unions and Dŵr Cymru and does not appear to consider the impact of restoring 

this derogation on water pollution. The report contains no analysis of the “destocking” 

issue and how this may be affected by other changes in practice. It also does not 

consider whether an element of stock reduction or biosolid diversion is justifiable for 

the control of water pollution and sustainability of a healthy soil bank.  

Tudalen y pecyn 33



 

We know from the collaborative, NERC funded University and CEH RePhoKus studies 

that there is already an accumulation of “legacy phosphate" in soils in livestock farming 

areas which will potentially take decades to reduce, even without adding more 

phosphate. RePhoKus published a May 2022 Report on the river Wye, which has its 

extensive upper reaches in Wales. The relative contribution of agricultural pollution 

compared with sewage pollution is higher in areas where livestock farming 

predominates and population is sparse, so the findings are relevant to other areas of 

Wales. The report makes several important recommendations on animal stocking and 

controlling inputs of phosphorus that we urge the Welsh Government to consider.  

 

The Regulations appear to use nitrate as a proxy for phosphate: managing nitrate 

should also reduce levels of phosphate. However, it should be noted that different 

manures have different ratios of nitrate to phosphate. Poultry manure, with its 

relatively high levels of phosphorus, may need to be managed more carefully – 

particularly in areas that already have high levels of legacy phosphate. The Committee 

has not considered the extent of pasture on farms with IPUs or intensive pig farms in 

Wales. Upland pasture areas must also be carefully considered as they have shallow 

soils and poorer grass growth, so slurry cannot be injected into the soil and plant 

uptake of nutrients is lower. These areas are particularly at risk if a derogation is 

reintroduced. 

 

WEL’s strongly feels that the derogation should not be reintroduced, and that Welsh 

Government should work with both the farming and water industries to find 

alternative ways of managing waste. If scientific evidence shows that a certain amount 

of destocking is necessary to protect our environment, then it should be considered. 

Farmers that are following the Maximum Sustainable Output (MSO) model have been 

able to do this with benefits to their farm business and the environment.  

 

Water industry biosolid disposal also needs careful consideration. We cannot ‘destock’ 

humans, but there is now evidence that biosolids produced by wastewater treatment 

plants now contains microplastics and forever chemicals. If that is the case, how safe 

is it to keep spreading this on the land? Research and investment in alternatives must 

be undertaken if we are to deal with human waste sustainably, without introducing 

new, irreversible contamination of soils. 
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If the Minister is considering reintroducing the derogation, this should not be a blanket 

reintroduction. It should only be reintroduced in those areas where phosphorus or 

nitrogen balance assessments show that it will not result in phosphorus and/or nitrate 

in rivers exceeding permitted levels. We urge the Welsh Government to examine the 

scientific research on this topic before considering any derogation. 

 

We would also like to raise a point regarding the Committee’s Recommendation 8: 

“The Welsh Government should prioritise any suitable alternative proposals that utilise 

technology rather than closed periods for spreading, or ‘farming by calendar.’” We 

note that the report does not detail any viable technological solutions that can 

managing the issue of slurry spreading at times of the year when wet weather 

conditions and low vegetation growth mean that anything spread on the land is at risk 

of being washed into rivers or lakes. WEL is not opposed to a viable technological fix, 

if this available. However, until a technological solution is proven, we cannot support 

the removal of closed periods for spreading. 

 

As mentioned, we would be very grateful to be able to arrange a date to meet with 

you again in October, once the Agriculture (Wales) Bill has been laid. We also enclose 

Wildlife and Countryside Link’s evidence on the UK Gene Editing Bill, following your 

enquiry at our meeting, along with WWF Cymru’s Nitrogen Report. We hope these are 

both helpful. 
 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

Arfon Williams, RSPB Cymru   Andrew Tuddenham, National Trust 

 

Co-Chairs of WEL Land Use Working Group 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref LG/00381/22 
 
 
Liz Smith 
 
Liz@waleslink.org 
 

 
10 Aug. 2022 

Dear Liz, 
 
Thank you for your letter of 24 June, regarding the Economy, Trade and Rural Affairs 
Committee review of the Water Resources (Control of Agricultural Pollution) (Wales) 
Regulations 2021. Outlining Wales Environment Link’s concerns with Recommendation 1 
‘The Welsh Government should re-introduce the derogation which allowed qualifying 
grassland farms to spread up to 250kg/ha of nitrogen’ and Recommendation 8 ‘The Welsh 
Government should prioritise any suitable alternative proposals that utilise technology rather 
than closed periods for spreading, or ‘farming by calendar’’. 
 
Welsh Government takes seriously the risks caused by agricultural pollution. Any changes or 
technological solutions proposed through the Regulation 45 ‘Alternative Measures’ process 
must be able to demonstrate the ability to more effectively deliver the outcomes than the 
measures currently in the Regulations.   
 
We are currently considering the committee’s report and recommendations and will have 
regard to your representations, together with any other representations we may receive, 
before responding formally to the Committee in due course.  If you have not already done so, 
you may also wish to bring the views of WEL on these matters to the attention of the 
Committee.  
 
Your sincerely, 

 
 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

Paul Davies MS 
Chair 
Economy, Trade and Rural Affairs Committee 
 
Paul.davies@senedd.wales 
 
 
 

 
22 Awst 2022 

 
 
 
Annwyl Paul, 
 

Cywiriad i ddyddiad proses Mesurau Amgen Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli 
Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 

Wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, dywedais yn 
anghywir mai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion o dan broses Mesurau Amgen 
Rheoliad 45 oedd 1 Medi 2022.  Y dyddiad cywir yw 1 Hydref 2022 a chroesawaf unrhyw 
gyflwyniadau a wneir o dan y broses.  

Mae fy swyddogion eisoes wedi cysylltu â chlercod y pwyllgor ac mae’r cofnod wedi’i 
gywiro.  
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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23 Medi 2022 

Annwyl Karen, 

Diolch am eich llythyr ynghylch yr adroddiad ar y Rheoliadau Llygredd Amaethyddol ac 
am gael gweld llythyr Cyswllt Amgylchedd Cymru at y Gweinidog ynghylch yr adroddiad 
a'i hymateb.  

Dyma groesawu eich ymgysylltiad pellach ar y pwnc pwysig hwn, yn ogystal â’r ffaith i ni 
gael gweld y manylion a roesoch i’r Gweinidog. Rwyf wedi rhannu hyn â’r Aelodau a 
hyderaf y byddant yn ei gael yn ddiddorol. 

Mae adroddiadau’r Pwyllgor wedi’u seilio ar dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr 
ymchwiliad perthnasol. Fe wnaethom archwilio'r holl dystiolaeth a gyflwynwyd i'r 
Ymchwiliad i Randdirymiadau ynghyd â myfyrio ar yr hyn a gafwyd yn yr adroddiad.  

Edrychaf ymlaen at weld ymateb y Gweinidog i’n hadroddiad. 

Cofion cynnes,  

 

Paul Davies AS 
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig  
— 
Economy, Trade  and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN  

SeneddEconomi @senedd.cymru  
senedd.cymru/ SeneddEconomi  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament  

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

senedd.wales/ SeneddEconomy  
0300 200 6565  

Karen Whitfield 
Cyswllt Amgylchedd Cymru 
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1 

Vaughan Gething AS/MS  
Gweinidog yr Economi  
Minister for Economy  

    
  

Ein cyf/Our ref  MA/VG/2667/22  

  
  

Paul Davies AS   

Cadeirydd  

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

seneddeconomy@senedd.wales   
  

7 Medi 2022  
  

Annwyl Paul,  

  

Rwy’n ddiolchgar i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig am ei 

adroddiad ar Bwysau Costau Byw. Hoffwn ddiolch i aelodau’r Pwyllgor am eu gwaith.   

  

Rwyf wedi nodi fy ymateb i argymhellion unigol yr adroddiad isod.  

  

Yn gywir,   

  

  
Vaughan Gething AS/MS  
Gweinidog yr Economi  

Minister for Economy  

 

 

 

 

 
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:   

0300 0604400  
 Bae Caerdydd • Cardiff Bay  Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru  
 Caerdydd • Cardiff                  Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales  
 CF99 1SN    
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth Gymraeg sy’n dod i law 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.    
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2 

 

Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig o’r enw Pwysau Costau Byw  
 

Nodir isod yr ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad. 

Argymhelliad 1 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda sefydliadau allanol i sicrhau bod data 
cadarn ar lefel Cymru ar fetrigau costau byw allweddol yn cael eu casglu a’u 
cyhoeddi’n rheolaidd.  Dylai ystyried ffyrdd arloesol o wneud prif ddata ar gael 
yn hawdd i ddefnyddwyr, er enghraifft datblygu dangosfwrdd neu ddewisiadau 
eraill.  

Ymateb: Derbyn  

Byddwn yn parhau i weithio gyda sefydliadau perthnasol i sicrhau bod data ar lefel 
Cymru ar fetrigau costau byw allweddol ar gael lle bynnag y bo modd. Mae 
Llywodraeth Cymru eisoes wedi cydweithio â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a Cyngor 
ar Bopeth i gyflwyno’r tueddiadau, y ddealltwriaeth a’r cynlluniau diweddaraf ar ddata 
costau byw i’n paneli defnyddwyr ystadegau ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus 
a'r trydydd sector. Rydym wedi gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i sicrhau 
sampl fwy ar gyfer Cymru ar yr Arolwg o Adnoddau Teulu, sy’n sail i ystadegau 
swyddogol ar dlodi incwm ar gyfer y DU. Bydd hyn yn fodd i wneud gwaith dadansoddi 
manylach ar gyfer Cymru ynglŷn â materion sy’n ymwneud â thlodi ac agweddau ar 
gostau byw yn y dyfodol. Ers 2020 rydym wedi cyhoeddi data ar Daliadau Cymorth 
mewn Argyfwng a wnaed o’r Gronfa Cymorth Dewisol, yn wreiddiol fel rhan o drosolwg 
o effeithiau COVID-19 ar gymdeithas, a byddwn yn parhau i ddiweddaru’r data hyn ar 
StatsCymru yn rheolaidd er mwyn rhoi cipolwg amserol ar yr argyfwng costau byw. 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn datblygu dangosfwrdd data tlodi tanwydd a fydd yn 
ymgorffori data o ffynonellau mewnol ac allanol gan gynnwys adrannau eraill y 
llywodraeth ac Ofgem. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod angen dod â gwybodaeth allweddol ynghyd i 
wneud data perthnasol yn fwy hygyrch i ddefnyddwyr, a bydd yn archwilio’r ffyrdd 
gorau o wneud hyn yn y dyfodol, fel drwy flog ein Prif Ystadegydd.  

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 2 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru, ac yn arbennig ei Huned Data Cydraddoldeb, sicrhau 
bod data wedi’u dadgyfuno ar gostau byw ar gyfer Cymru ar gael yn rheolaidd, 
er mwyn gallu deall a rhoi sylw i effeithiau pwysau costau byw ar wahanol 
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grwpiau economaidd-gymdeithasol a nodweddion gwarchodedig wrth wneud 
penderfyniadau polisi.  

Ymateb:  Derbyn 

Nod cyffredinol Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd Llywodraeth 
Cymru yw gwella argaeledd, ansawdd, manylder a hygyrchedd tystiolaeth am 
unigolion â nodweddion gwarchodedig a nodweddion cysylltiedig fel bod Llywodraeth 
Cymru yn llwyr ddeall y mathau o anghydraddoldeb ledled Cymru, eu lefel a'u heffaith. 
Un o flaenoriaethau’r Uned yw gwella’r data ar effaith pwysau costau byw ar bobl â 
nodweddion gwarchodedig. Mae gwaith cwmpasu pellach yn mynd rhagddo ar hyn o 
bryd er mwyn deall yn well sut y dylid casglu’r wybodaeth hon. Mae’n debygol o 
gynnwys dadansoddiad o’r data sydd eisoes ar gael, fel Arolwg Cenedlaethol Cymru, 
a’r Arolwg o Adnoddau Teulu a gynhelir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn ogystal 
â gwaith ymchwil ansoddol sylfaenol, a fydd yn cynnwys pobl â phrofiad bywyd, er 
mwyn rhoi dealltwriaeth fanylach o’r pwysau a’u canlyniadau. 

Mae ystadegwyr Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau 
i sicrhau sampl fwy ar gyfer Cymru ar yr Arolwg o Adnoddau Teulu, sy’n sail i 
ystadegau swyddogol ar dlodi incwm ar gyfer y DU. Bydd hyn yn fodd i wneud gwaith 
dadansoddi manylach ar gyfer Cymru ynglŷn â materion sy’n ymwneud â thlodi ac 
agweddau ar gostau byw yn y dyfodol. Yn benodol, bydd yn gwella’r sefyllfa bresennol 
drwy hwyluso mwy o ddadansoddiadau o dlodi incwm fesul aelwyd a nodwedd 
warchodedig, gan gynnwys rhywfaint o groestoriadedd. 

Mae’r Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd yn ymrwymedig i barhau i 
weithio’n agos gyda chydweithwyr mewn gwasanaethau ystadegol ar y rhaglen waith 
hon.  

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau rhaglenni sy’n bodoli eisoes. 

 

Argymhelliad 3 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar ei dadansoddiad dosbarthiadol o bwy fydd 
yn elwa ar ei chymorth costau byw drwy gyhoeddi dadansoddiad o sut mae ei 
chynlluniau yn cefnogi grwpiau â nodweddion gwarchodedig fel rhyw, anabledd 
ac ethnigrwydd.  

Ymateb:  Derbyn  

Byddai rhoi’r argymhelliad ar waith yn arwain at fanteision mawr ond ni allwn ymrwymo 
i wneud hyn ar unwaith nac yn llawn gan nad oes ffynonellau data addas ar gael ar 
hyn o bryd. Er mwyn gwella ffynonellau data a chael gafael ar rai newydd, mae’n 
debygol y bydd angen buddsoddiad sylweddol, ac nid yw cost hynny’n hysbys ar hyn 
o bryd. Felly, bydd angen rhoi’r argymhelliad ar waith yn raddol dros amser wrth i ddata 
ddod ar gael. 
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Goblygiadau ariannol – Fel uchod.  
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Argymhelliad 4 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi data ar y nifer sy’n hawlio’r Cynllun Cymorth 
Tanwydd Gaeaf cyn gynted â phosibl, wedi’i ddadansoddi fesul awdurdod lleol, 
ac yn ôl nodwedd warchodedig lle bo modd.  Dylai hefyd fynd ati’n rhagweithiol 
i gyhoeddi data ar fesurau cymorth costau byw eraill presennol ac yn y dyfodol 
unwaith y bydd ar gael.  

Ymateb:  Derbyn 

Byddwn yn cyhoeddi data Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf wedi’u dadansoddi fesul 
awdurdod lleol yn ystod hydref 2022. Ni chasglwyd data ar nodweddion gwarchodedig 
gan nad oedd hyn yn cael ei ystyried yn angenrheidiol ar gyfer gweinyddu’r cynllun. 
Mae data eisoes yn cael eu cyhoeddi’n rheolaidd ar nifer y Taliadau Cymorth mewn 
Argyfwng a wneir o’r Gronfa Cymorth Dewisol, a byddwn yn cyhoeddi data o leiaf 
unwaith y flwyddyn pan fyddant ar gael i ni.   

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau rhaglenni sy’n bodoli eisoes. 

 

Argymhelliad 5 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi crynodeb o’r gwersi a ddysgwyd o’i 
chynlluniau cymorth costau byw cynnar fel y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf, 
a nodi sut mae hyn wedi llywio datblygiad cynlluniau dilynol.  

Ymateb:  Derbyn 

Cafodd Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf 2021/22 ei ddatblygu yn dilyn cyllid 
canlyniadol o Gronfa Gymorth i Aelwydydd Llywodraeth y DU, gyda chyllid atodol gan 
Lywodraeth Cymru. Rhagwelwyd mai taliad untro fyddai’r cynllun er mwyn mynd i’r 
afael â’r pwysau ariannol uniongyrchol, byrdymor sy'n wynebu aelwydydd. 

O ganlyniad i hynny, ni wnaed trefniadau ffurfiol i werthuso’r cynllun. Fodd bynnag, bu 
adolygiad o’r gwersi a ddysgwyd o’r cynllun cyntaf yn sail i ddatblygu Cynllun Cymorth 
Tanwydd dilynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022/23. Dyma’r prif wersi: 

1.   Roedd ein meini prawf cymhwyso blaenorol yn golygu bod lawer o aelwydydd 
incwm isel nad oeddent yn gymwys i gael cymorth. Yn dilyn adborth gan ein 
rhanddeiliaid, rydym wedi ymestyn y meini prawf cymhwysedd er mwyn sicrhau bod y 
cymorth hanfodol hwn yn cefnogi aelwydydd mwy agored i niwed. 

Mae hyn yn cynnwys: 

• Cefnogi carfan ehangach o aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau 
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• Mesurau er mwyn helpu aelwydydd i dalu costau ynni a drosglwyddwyd 

• Cymorth i aelwydydd sy’n defnyddio tanwydd oddi ar y grid. 

2.   Mae’r cyfnod talu ar gyfer cynllun 2022/23 wedi cael ei ymestyn er mwyn rhoi cyfle 
ehangach i unigolion hawlio a mwy o amser i awdurdodau lleol adnabod preswylwyr 
cymwys a phrosesu taliadau. 

3.   Yn dilyn adborth bod angen cyfathrebu’n well, drwy gydol mis Ionawr 2022 bu 
modd inni addasu ein hymgyrch ‘hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’ i hyrwyddo ein 
cynllun cymorth tanwydd drwy hysbysebu ar y teledu, ar y radio ac yn y cyfryngau 
cymdeithasol a arweiniodd at gynnydd yn nifer y bobl sy’n ei hawlio. 

4.  Er mwyn symleiddio’r broses i dderbynwyr, rydym yn ystyried sut i’w gwneud yn 
haws i bobl sy’n hysbys i awdurdodau lleol ac sy’n gymwys i gael y taliad wneud hynny 
heb orfod gwneud cais uniongyrchol. Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo ar hyn o 
bryd.  

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 6 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar lwyddiant yr ymgyrch hawlio budd-dal 
‘Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’.  Dylai nodi manylion y gweithgarwch 
hyrwyddo a gynllunnir ar gyfer yr ymgyrch hon, a blaenoriaethu cyllid ac 
adnoddau i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl dros y misoedd nesaf.  

Ymateb:  Derbyn 

Drwy ei hymrwymiad hirdymor i ariannu gwasanaethau cynghori, mae Llywodraeth 
Cymru yn sicrhau bod pobl yn cael cymaint o incwm â phosibl. Er enghraifft, mae pawb 
sy’n ymwneud â gwasanaeth a ariennir gan Gronfa Gynghori Sengl Llywodraeth 
Cymru yn cael cynnig gwiriadau hawl i fudd-daliadau lles. Ers mis Ionawr 2020, mae 
gwasanaethau’r Gronfa wedi helpu pobl i hawlio dros £65m o incwm ychwanegol.  

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd llawer o bobl nad ydynt 
yn hawlio arian y mae ganddynt hawl i’w gael yn ymgysylltu â gwasanaethau cynghori 
chwaith. Dyna pam y lansiwyd ymgyrch Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi. Mae 
negeseuon creadigol yr ymgyrch wedi bod yn ffordd effeithiol o gyrraedd pobl i’w 
hannog i gael gwybod mwy am eu hawliau ariannol drwy gysylltu ag Advicelink Cymru. 

Rydym yn parhau i rannu negeseuon yr ymgyrch drwy sianeli digidol. Hefyd, gan fod 
cyllid priodol wedi cael ei ddarparu, byddwn unwaith eto’n rhannu’r negeseuon drwy 
bob llwyfan yn ystod hydref/gaeaf 2022/23. 

Mae’n bwysig pwysleisio ei bod yn rhaid i bawb dan sylw roi blaenoriaeth i sicrhau bod 
cynifer â phosibl o bobl yn hawlio budd-daliadau lles, nid dim ond Llywodraeth Cymru. 
Mae angen i Lywodraeth y DU wneud mwy i godi ymwybyddiaeth o’r holl fudd-daliadau 
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lles a ddarperir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac ariannu’r gwasanaethau 
cynghori y mae eu hangen ar bobl er mwyn gallu defnyddio’r system nawdd 
cymdeithasol.  

Goblygiadau ariannol – Er mwyn sicrhau bod digon o adnoddau cynghorwyr budd-
daliadau ar gael yn Advicelink Cymru i ddelio â’r ymateb a geir yn sgil yr ymgyrch, 
mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu ei chyllid (ac wedi addasu cyllid arall at 
ddibenion gwahanol) o fewn y Gronfa.  

 

Argymhelliad 7 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru nodi’r manylion a’r amserlenni ar gyfer y gwaith y 
bydd ei Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynyddu Incwm yn ei wneud, ac ymrwymo i 
gyhoeddi unrhyw allbynnau.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cynyddu Incwm newydd wedi cael ei sefydlu, drwy 
uno’r Gweithgor Cynyddu Incwm a Hawlio Budd-daliadau a'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
ar Ddyledion gynt. Drwy uno’r ddau grŵp, gallwn ganolbwyntio ar aelwydydd yng 
Nghymru sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â’r cynnydd mewn costau byw a’r rhai sy’n 
dal i ddelio ag effeithiau pandemig COVID-19, sef yr un bobl, fwy na thebyg.  

Ein nod yw helpu pobl i gael gafael ar gymorth ariannol y mae ganddynt hawl i’w gael 
a’u cefnogi wrth iddynt wneud hynny. Byddwn hefyd yn helpu’r rhai sy’n ei chael hi’n 
anodd parhau i gyflawni eu hymrwymiadau ariannol i ad-dalu dyledion a chwilio am 
lwybrau allan o ddyled. Mae copi o’r Cylch Gorchwyl wedi’i atodi.  

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 25 Mai 2022 a chynhelir y cyfarfod nesaf ar 6 Medi. 
Fel rhan o’n gwaith gyda’r grŵp, mae Grwpiau Gorchwyl a Gorffen unigol wedi cael eu 
sefydlu, ac mae un ohonynt yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol ar ddylunio a 
chyflawni system budd-daliadau i Gymru. Rydym yn rhagweld y caiff Siarter Budd-
daliadau ei drafftio erbyn diwedd y flwyddyn.  

Bydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen arall yn ceisio datblygu model cyflawni a fydd yn 
defnyddio’r ffynonellau data sydd ar gael gan awdurdodau lleol er mwyn anelu 
gwybodaeth am Gredyd Pensiwn at aelwydydd a all fod ar eu colled.  

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 8 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru gyflymu’r gwaith i ddod â chynlluniau cymorth prawf 
modd ar gyfer aelwydydd incwm isel at ei gilydd drwy system fudd-daliadau 
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Cymru.  Rhaid i’r system newydd sicrhau mwy o gysondeb o ran darpariaeth 
awdurdodau lleol, a symud tuag at sefyllfa lle mae pobl sydd angen un math o 
gymorth yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i ffynonellau cymorth eraill y 
maent yn gymwys i’w cael.  

Ymateb:  Derbyn 

Un o amcanion strategol y Cynllun Gweithredu Pwyslais ar Incwm a gyhoeddwyd ym 
mis Tachwedd 2020 yw sicrhau bod teuluoedd yng Nghymru yn cael cymorth i hawlio’r 
holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl i’w gael. Fel rhan o hyn, mae Llywodraeth 
Cymru wedi gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu’r Arweinlyfr Arferion Gorau: 
Symleiddio Prosesau Ymgeisio ar gyfer Budd-daliadau a Weinyddir gan Awdurdodau 
Lleol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021. Mae’r arweinlyfr yn ystyried beth yn rhagor 
y gallwn ei wneud i symleiddio’r prosesau ymgeisio ar gyfer budd-daliadau lles 
datganoledig er mwyn i bobl allu wneud cais am gymorth yn haws ac yn gyflymach.  

Bydd rhagor o waith yn cael ei wneud er mwyn profi i ba raddau y mae’r arferion gorau 
yn yr arweinlyfr wedi cael eu mabwysiadu yng nghyd-destun y gwaith sylweddol y mae 
awdurdodau lleol wedi’i wneud i gefnogi cymunedau ac unigolion yn ystod pandemig 
COVID-19. 

Un o’r gwersi a ddysgwyd wrth ddatblygu’r arweinlyfr Arferion Gorau oedd 
cymhlethdod tirwedd Budd-daliadau Cymru a’r gwahanol ddulliau gweinyddu ym 
mhob awdurdod lleol, gan gynnwys rhwystrau sy’n ymwneud â TG.   

Byddwn yn parhau i weithio gyda llywodraeth leol i wella ei systemau prosesu, i sicrhau 
mwy o gysondeb ac i archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio pasbortau awtomatig lle bo 
hynny’n bosibl.  

Goblygiadau ariannol – Mae partneriaid cyflawni awdurdodau lleol yn defnyddio 
systemau cyfrifiadurol gwahanol i weinyddu’r taliadau y maent yn gyfrifol amdanynt. 
Bydd newid i ddull ‘pasbortau’ yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fuddsoddi’n 
ariannol yn eu systemau TG, ac efallai y bydd angen i rai awdurdodau lleol roi 
systemau TG newydd ar waith. Felly, bydd angen cadw’r newidiadau hyn yn rhesymol 
ymarferol a thalu'r costau o gyllidebau yn y dyfodol.   
 

Argymhelliad 9 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Fel rhan o’i gwaith ar ddatblygu system fudd-daliadau Cymru, dylai  
 
Llywodraeth Cymru weithio tuag at ddatblygu porth siop-un-stop lle gall 
aelwydydd ledled Cymru wneud cais yn uniongyrchol i’w hawdurdod lleol am y 
gwahanol gynlluniau prawf modd sydd ar gael.  

Ymateb:  Derbyn  

Mae cael un porth lle y gall unigolyn gael gafael ar yr holl daliadau y mae’n gymwys 
i’w cael yn cynnig y posibilrwydd i bobl sydd â sgiliau digidol priodol ddilyn taith 
symlach sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  
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Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod gan rai awdurdodau lleol eisoes ddull siop un 
stop i’w trigolion gael gafael ar wasanaethau, gan gynnwys hawlio cymorth ariannol. 
Rhaid bod yn ofalus i osgoi  datblygu a gweithredu porth newydd a all ddyblygu dulliau 
digidol y mae awdurdodau lleol eisoes yn eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau.  

Byddwn yn archwilio'r gwaith o ddatblygu’r porth gyda’n rhanddeiliaid a’n partneriaid 
ac yn penderfynu beth fyddai’r costau.  

Goblygiadau ariannol – Er mwyn datblygu ‘porth siop un stop’, bydd angen 
buddsoddi mewn seilwaith TG newydd sy’n gallu cysylltu’n effeithiol â’r systemau TG 
sydd gan bartneriaid cyflawni awdurdodau lleol. Dylai unrhyw ateb gynnig y gwerth 
gorau am arian gyda’r costau’n cael eu talu o gyllidebau a ddyrennir yn y dyfodol.  

 

Argymhelliad 10 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu asesiad o ba mor llwyddiannus y mae 
awdurdodau lleol wedi defnyddio’r pecyn cymorth arfer gorau hyd yn hyn, ac 
ystyried cymryd camau pellach megis datblygu canllawiau statudol os oes 
tystiolaeth i wneud hynny.  

Ymateb:  Derbyn 

Ers ei lansio ym mis Mai 2021, rydym wedi gweithio gydag awdurdodau lleol i oresgyn 
rhai o’r rhwystrau rhag symleiddio gwasanaethau y mae angen ymchwilio ymhellach 
iddynt.  

Mae nodyn atgoffa pellach ar gyfer awdurdodau lleol wedi cael ei gynnwys fel rhan o’r 
Siarter ar gyfer Cynllunio a Chyflawni System Fudd-daliadau Cymru. Byddwn yn 
cynnal gweithdy yn yr hydref gydag awdurdodau lleol i adolygu sut mae’r arweinlyfr 
wedi’i wreiddio o fewn awdurdodau lleol, ei ledaenu a’i ddefnyddio.  

Wrth ddatblygu’r arweinlyfr, archwiliodd Llywodraeth Cymru y posibilrwydd y gall 
datblygu canllawiau statudol sicrhau gwell cysondeb rhwng awdurdodau lleol (ac oddi 
mewn iddynt) wrth weinyddu budd-daliadau yng Nghymru. Dylid nodi, hyd yn oed os 
caiff canllawiau statudol eu cyhoeddi, y bydd modd i awdurdod cyhoeddus wyro oddi 
wrth y canllawiau fel arfer os bydd yn rhesymol gwneud hynny. Felly, yn gyffredinol, 
teimlid y byddai’n well cael dull gweithredu mwy cydweithredol gyda llywodraeth leol 
er mwyn sicrhau bod y dull gweithredu’n adlewyrchu arferion a gweithdrefnau 
gweinyddol lleol. 

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 11 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 
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Dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i ddichonoldeb ymestyn meini prawf 
cymhwysedd ei chynlluniau prawf modd i gefnogi aelwydydd incwm isel gyda 
chostau byw, i gefnogi’r aelwydydd hynny sydd newydd golli allan.  Dylai 
adrodd yn ôl i’r Pwyllgor gyda’i chanfyddiadau.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae'n haws i bobl sy’n cael budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd hawlio cymorth 
ariannol gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n bwysig pwysleisio bod llawer o daliadau 
Llywodraeth Cymru heb eu neilltuo i aelwydydd sy’n cael budd-dal sy’n dibynnu ar 
brawf modd yn unig. Maent ar gael i bob aelwyd incwm isel. Er enghraifft, gall unrhyw 
un sy’n byw yng Nghymru, sydd dros 16 oed ac sydd mewn angen ariannol wneud 
cais am gymorth gan Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru. Mae cymorth tuag 
at filiau'r dreth gyngor ar gael i aelwydydd incwm isel gan Gynllun Gostyngiadau'r 
Dreth Gyngor. Gall aelwydydd incwm isel hefyd gael cymorth i dalu eu costau gofal 
iechyd (e.e. triniaeth ddeintyddol gan y GIG, profion llygaid, sbectolau a lensys 
cyffwrdd.) 

Mae Llywodraeth Cymru yn deall ei bod yn bwysig bod gan ei chymorth ariannol faen 
prawf cymhwysedd clir sy’n dileu’r angen i wneud penderfyniadau yn ôl disgresiwn. 
Cadwyd at y dull hwn wrth ddylunio Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf gyda thaliadau 
ar gael i aelwydydd sy’n derbyn budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd i bobl o oedran 
gweithio. Fodd bynnag, cydnabyddir bod pobl sydd ag incwm uwch na’r trothwy ar 
gyfer hawlio budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd yn wynebu anawsterau ariannol. 
Felly, mae’r amrywiaeth o fudd-daliadau cymwys ar gyfer Cynllun Cymorth Tanwydd 
nesaf Llywodraeth Cymru wedi cael ei hehangu i gynnwys budd-daliadau nad ydynt 
yn dibynnu ar brawf modd ac mae’n cynnwys pawb sy’n cael budd o Gynllun 
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.  

Caiff diben a chwmpas iteriad nesaf Rhaglen Cartrefi Clyd eu nodi pan fydd y Senedd 
yn dychwelyd ar ôl toriad yr haf. Bydd y meini prawf cymhwysedd yn cael eu cynllunio 
i sicrhau y bydd anheddau domestig y mae angen gwneud gwelliannau 
effeithlonrwydd ynni iddynt yn gallu cael gafael ar gymorth drwy’r rhaglen.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried argymhelliad y Pwyllgor wrth gynllunio manylion 
y meini prawf cymhwysedd i sicrhau y rhoddir sylw i’r pwyntiau a godir. 

Goblygiadau ariannol – Byddai ymestyn y cynlluniau sy'n dibynnu ar brawf modd i 
gynnwys mwy o aelwydydd yn arwain at oblygiadau ariannol sylweddol. 

 

Argymhelliad 12 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru amlinellu sut y bydd ei Grant Atal Digartrefedd yn ôl 
Disgresiwn yn helpu i liniaru’r gostyngiad mewn Taliadau Disgresiwn at Gostau 
Tai; ac a yw’r swm a wariwyd ar y rhaglen hon yn ddigon i liniaru lefelau is o’r 
Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai yn llawn.  

Ymateb:  Derbyn 
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Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn darparu cyllid ar gyfer Taliadau Disgresiwn at 
Gostau Tai i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr er mwyn lliniaru effeithiau 
diwygiadau lles, gan gynnwys helpu pobl y mae’r cap ar fudd-daliadau, newidiadau i’r 
lwfans tai lleol a’r dreth ystafell wely yn effeithio arnynt. Gellir defnyddio’r taliadau hyn 
er mwyn helpu i atal tenantiaid rhag mynd i ôl-ddyledion rhent ac maent yn arbennig 
o bwysig ar adeg pan fydd pobl yn wynebu argyfwng costau byw.  

Yn 2022-23, gwnaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau leihau’r cyllid sydd ar gael i 
awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai £2.3 miliwn 
(neu tua 27%) o gymharu â 2021-22. Roedd hyn yn ychwanegol at ostyngiad o £1.86 
miliwn (neu 18%) yn 2021-22 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ystyried yr argyfwng 
costau byw a’r penderfyniad i rewi cyfraddau’r lwfans tai lleol, ysgrifennodd 
Gweinidogion Cymru at Lywodraeth y DU i amlinellu ein siom ynghylch y toriadau 
sylweddol hyn ar adeg pan fyddem wedi disgwyl i’r gyllideb hon gael ei chynyddu 
mewn ymateb i raddfa’r her sy’n wynebu aelwydydd.  

Yn 2021-22, ychwanegodd Llywodraeth Cymru £4.1m at gronfa’r Taliadau Disgresiwn 
at Gostau Tai i liniaru’r gostyngiad yn y gyllideb er mwyn cydnabod pwysigrwydd y 
gronfa hon, yn enwedig yng nghyd-destun COVID-19 a phwysau ariannol eraill ar 
aelwydydd.  

Yn 2022-23, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £6m yn rhagor i awdurdodau lleol 
ar gyfer Cronfa Atal Digartrefedd yn ôl Disgresiwn, er mwyn parhau i helpu i liniaru 
effaith lleihau’r gyllideb ar gyfer Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau. Yn dilyn adborth gan awdurdodau lleol, rydym yn darparu’r cyllid 
dewisol hwn – yn hytrach nag ychwanegu at y Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai eto 
– er mwyn cynnig mwy o hyblygrwydd o ran sut y gellid ei ddefnyddio, gan gynnwys 
cefnogi’r rhai nad ydynt yn derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig â thai. 

Awdurdodau lleol fydd yn penderfynu ar y ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio’r cyllid 
hwn a dargedir er mwyn atal a lliniaru digartrefedd, o fewn eu fframwaith a’u rheolau 
cyfreithiol presennol. Gall hyn gynnwys mesurau ataliol fel cynnig gwarant rhent, talu 
am ôl-ddyledion rhent fel rhan o becyn gweithredu i gynnal tenantiaeth, yn ogystal ag 
ychwanegu at eu pot cyllido ar gyfer Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai. 

Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn monitro defnydd awdurdodau lleol o’r cyllid 
hwn ar y pwynt canol blwyddyn i asesu’r gwariant gwirioneddol a’r gwariant a ragwelir. 
Byddwn yn ailddosbarthu cyllid yn ôl yr angen er mwyn sicrhau y caiff yr holl arian ei 
ddefnyddio’n llawn yn ystod y flwyddyn ariannol.   

Goblygiadau ariannol – £6m o’r Gyllideb Atal Digartrefedd bresennol. 

 

 

Argymhelliad 13 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 
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Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei chynlluniau i ddarparu cymorth pellach sy’n 
gysylltiedig â chostau byw i aelwydydd ar ddechrau blwyddyn ariannol 2023-24, 
a sut y bydd yn blaenoriaethu cymorth i fynd i’r afael â maint y sefyllfa.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae Rhaglen Cartrefi Clyd yn rhoi cymorth a chyngor i bob aelwyd yng Nghymru a 
hefyd yn rhoi mesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref ar waith ar gyfer aelwydydd 
cymwys. Disgwylir y caiff iteriad nesaf Rhaglen Cartrefi Clyd ei lansio yn 2023.  

Y dyraniad cyllideb cychwynnol yw £35 miliwn ym mlwyddyn ariannol 2023-24 tuag at 
wella effeithlonrwydd ynni domestig mewn aelwydydd incwm isel. Mae’r rhaglen wedi’i 
chynllunio i roi cymorth i aelwydydd ar incwm is sy’n ei chael hi’n anodd cynnal cartref 
clyd am gost fforddiadwy. 

Cyn Cyllideb nesaf y DU, byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i wneud mwy 
ynghylch yr argyfwng costau byw. Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol wedi 
ysgrifennu at y Canghellor ochr yn ochr â Gweinidogion cyllid y llywodraethau 
datganoledig eraill yn amlinellu ystod o fesurau y dylai Llywodraeth y DU eu cefnogi i 
fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw, gan gydnabod mai yn nwylo Llywodraeth y DU 
y mae'r rhan fwyaf o’r dulliau o fynd i’r afael â’r argyfwng. 

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 14  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â’r gwaith o achredu holl sefydliadau’r 
sector cyhoeddus yng Nghymru fel cyflogwyr cyflog byw gwirioneddol, yn 
enwedig ar gyfer gweithwyr mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd yng 
Nghymru.  

Ymateb:  Derbyn mewn Egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain drwy esiampl fel cyflogwr Cyflog Byw 
Gwirioneddol achrededig ac rydym yn achub ar bob cyfle i annog mwy o gyflogwyr 
yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i dalu’r Cyflog Byw 
Gwirioneddol. Mae hyn yn cynnwys cyflawni ein hymrwymiad i gyflwyno’r Cyflog Byw 
Gwirioneddol mewn gofal cymdeithasol – cynnydd yr amcangyfrifir y bydd yn costio 
£43.2m yn 2022/23 ac sy’n cynrychioli ymrwymiad ariannol sylweddol gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi’r Cyflog Byw Gwirioneddol.    
 
Rydym yn cydnabod y rôl arwain bwysig sydd gan gyrff cyhoeddus fel cyflogwyr, fel 
llunwyr polisïau ac fel cyllidwyr sefydliadau eraill ac rydym yn parhau i annog cyrff 
cyhoeddus – y mae gan lawer ohonynt eisoes isafswm cyfraddau cyflog fesul awr 
sy’n uwch na’r Cyflog Byw Gwirioneddol – i gynllunio ar gyfer taith a fydd yn eu 
gwneud yn gyflogwyr Cyflog Byw Gwirioneddol achrededig.  
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Mae’r GIG yng Nghymru eisoes yn gyflogwr cyflog byw. Er bod awdurdodau lleol yn 
gyfrifol am bennu eu cyflogau eu hunain, mae amryw awdurdodau lleol eisoes wedi 
dewis bod yn gyflogwyr cyflog byw. Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi 
cymorth i Cynnal Cymru, fel y corff achredu Cyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymru, i 
gefnogi ei waith i hyrwyddo’r Cyflog Byw Gwirioneddol a’i fanteision i gyflogwyr, 
gweithwyr a chymunedau.   

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau sy’n bodoli eisoes.  

 

Argymhelliad 15 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried pa wersi y gellir eu dysgu o gynlluniau 
rheoleiddio gwirfoddol ar gyfer cyflogwyr yn y sector preifat fel compact swyddi 
cymunedol Bae Caerdydd, a sut y gallai gefnogi’r gwaith o ddyblygu manteision 
y dull hwn mewn rhannau eraill o Gymru. 

Ymateb:  Derbyn 

Rydym yn croesawu mentrau lleol a mentrau ar lawr gwlad sy’n hyrwyddo gwerthoedd 
ac ymddygiad sy’n gyson â gwaith teg. Mae gan fentrau lleol rôl bwysig o ran hyrwyddo 
gwaith teg yn llwyddiannus, lledaenu arferion gorau, a normaleiddio gwaith teg fel arfer 
nodweddiadol yn hytrach nag arfer eithriadol. Rydym yn awyddus i weld amrywiaeth 
eang o sefydliadau – partneriaid cymdeithasol, cyflogwyr unigol a chyrff 
anllywodraethol – yn chwarae eu rhan i gyfrannu ym mha ffordd bynnag y gallant i 
hyrwyddo ac annog gwaith teg.   

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau sy’n bodoli eisoes. 

 

Argymhelliad 16  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu ymchwil i’r farchnad lafur er mwyn deall yn 
well y rhesymau y tu ôl i gyfraddau uchel o anweithgarwch economaidd; lefelau 
tlodi mewn gwaith; ac amgylchiadau’r rheini sy’n nodi eu bod yn 
hunangyflogedig.  Ar ôl cael mewnbwn gan Fwrdd Cynghori’r Gweinidog 
Economaidd, dylai wedyn ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r 
goblygiadau hirdymor i economi Cymru.  

Ymateb:  Derbyn 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd data ar y farchnad lafur er mwyn deall materion sy’n 
berthnasol i economi Cymru. Byddwn yn llunio papur yn crynhoi’r data sydd eisoes ar 
gael ar y themâu y cyfeirir atynt yn yr argymhelliad ac yn asesu pa waith ymchwil 
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pellach i’r farchnad lafur y gellid ei gomisiynu er mwyn gwella ein dealltwriaeth a’n 
hymateb polisi dilynol. Mae Bwrdd Cynghori'r Gweinidog Economaidd eisoes wedi 
cael y dasg o ystyried yr heriau hirdymor sy'n wynebu economi Cymru, a chydnabyddir 
bod yr argyfwng costau byw yn dwysáu’r heriau hynny.  

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau sy’n bodoli eisoes.  

 

Argymhelliad 17 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda phartneriaid cymdeithasol i ystyried beth 
arall y gellir ei wneud i gefnogi niferoedd cynyddol o weithwyr sy’n profi 
problemau iechyd meddwl o ganlyniad i bwysau costau byw.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae gweithio mewn ffordd adeiladol i fynd i’r afael â heriau fel pwysau costau byw a’r 
hyn y gellid ei wneud yn ymarferol i gefnogi gweithwyr yn mynd at wraidd ein 
hymrwymiad i bartneriaeth gymdeithasol.   

Bydd Llywodraeth Cymru yn annog partneriaid cymdeithasol i gael eitem reolaidd ar 
yr agenda mewn cyfarfodydd partneriaeth ar bwysau costau byw a’r effaith ar staff i 
sicrhau deialog reolaidd a pharhaus er mwyn asesu effeithiau tymor hwy posibl ar y 
cyd.   

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol mewn undebau llafur i sicrhau y 
caiff materion sy’n ymwneud â salwch meddwl oherwydd pwysau costau byw eu codi 
â chyflogwyr cyn gynted â phosibl ac yn annog partneriaid cymdeithasol i ddefnyddio 
elfennau disgresiynol o’u darpariaethau tâl salwch, fel y digwyddodd mewn rhai 
meysydd (e.e. y GIG a Llywodraeth Leol) yn achos COVID hir, er mwyn sicrhau na 
fydd pobl â salwch meddwl yn sgil pwysau costau byw dan anfantais bellach drwy golli 
cyflog o ganlyniad i absenoldeb oherwydd salwch.   

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhannu mentrau cadarnhaol i ledaenu arferion gorau ar 
draws sectorau.   

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau sy’n bodoli eisoes.  

 

Argymhelliad 18 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru amlinellu sut y bydd rhoi argymhellion adroddiadau 
pwyllgorau’r Senedd ar dlodi tanwydd a dyfodol lletygarwch, twristiaeth a 
manwerthu yn helpu i fynd i’r afael â’r pwysau costau byw a wynebir gan lawer 
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o weithwyr yng Nghymru, a pha fecanweithiau y bydd yn eu defnyddio i 
werthuso cynnydd.  

Ymateb:  Derbyn mewn Egwyddor  

Rydym yn rhoi cryn dipyn o gymorth i’r sectorau lletygarwch, twristiaeth a manwerthu 
er mwyn helpu i ddiogelu a chreu swyddi ac felly helpu i fynd i’r afael â’r pwysau costau 
byw sy’n wynebu llawer o gymunedau yng Nghymru. Rydym yn darparu £116m o 
gymorth ardrethi annomestig wedi’i dargedu i fusnesau yn y sectorau manwerthu, 
hamdden a lletygarwch drwy gydol 2022-23. Mae’r cymorth hwn yn ychwanegol at ein 
pecyn presennol o ryddhad ardrethi parhaol, sy’n werth £240 miliwn, y mae’r sector 
manwerthu hefyd yn cael budd ohono.  Rydym hefyd yn creu 125,000 o brentisiaethau 
dros dymor y Senedd hon ac yn buddsoddi £366m dros y tair blynedd nesaf yn y 
rhaglen prentisiaethau. Bydd llawer o’r prentisiaethau hyn yn y sectorau manwerthu, 
hamdden a lletygarwch. 

Rydym hefyd yn parhau i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU gan gydnabod mai yn 
nwylo Llywodraeth y DU y mae’r rhan fwyaf o’r dulliau o fynd i’r afael â’r argyfwng 
costau byw. Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu ar y cyd â 
Gweinidogion Cyllid yr Alban a Gogledd Iwerddon at Ganghellor y Trysorlys ar 15 
Gorffennaf i nodi rhai o’r meysydd allweddol y mae angen rhoi sylw iddynt fel rhan o’r 
paratoadau ar gyfer Cyllideb nesaf y DU, gan gynnwys cymorth i fusnesau. Ymhlith y 
pwyntiau a wnaed yn y llythyr, nodwyd nad yw’r argyfwng costau byw wedi’i 
ddosbarthu’n gyfartal, ac y dylai’r ffocws fod ar roi cymorth wedi’i dargedu i’r rhai yr 
effeithir arnynt fwyaf, yn hytrach na lleihau trethi â sylfaen eang. 

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd wedi cwrdd â’u swyddogion cyfatebol yn 
Llywodraeth y DU i drafod sut gall Llywodraeth y DU ddefnyddio’r amrywiaeth o 
ddulliau sydd ar gael iddi i roi cymorth ehangach i fusnesau, gan gynnwys y sectorau 
lletygarwch, twristiaeth a manwerthu. Hefyd, mae angen mwy o sicrwydd i fusnesau 
ynghylch cyfeiriad trethi busnes yn y dyfodol a dylai Llywodraeth Cymru gael 
hyblygrwydd cyllidebol ychwanegol i gefnogi buddsoddiad.   

O ran hamdden a thwristiaeth, mae gan Croeso Cymru raglen reolaidd o waith ymchwil 
a gwerthuso sy’n gysylltiedig â rhai o’r argymhellion yn yr adroddiad. Mae Croeso 
Cymru yn casglu ac yn dadansoddi data ar amrywiaeth o fesurau cyflenwad a galw i 
lywio penderfyniadau ac yn cynnal gwerthusiadau annibynnol o gynlluniau buddsoddi 
sylweddol.  

O ran manwerthu, caiff y cynnydd mewn perthynas â rhoi argymhellion y pwyllgor ar 
waith ei gadarnhau mewn Cynllun Gweithredu sy’n cael ei ddatblygu gyda’r Sector ar 
ôl cyhoeddi’r Weledigaeth ar gyfer Manwerthu yn gynharach eleni.  

Goblygiadau ariannol – Fel uchod.  

 

Argymhelliad 19 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 
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Dylai Llywodraeth Cymru ystyried defnyddio’r dulliau sydd ar gael iddi mewn 
perthynas â chyflogau ac amodau’r sector cyhoeddus i gynyddu gwaith teg yng 
Nghymru gan gynnwys: drwy wella tâl salwch pan fydd ei angen ar weithwyr 
sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus, gan ddechrau gyda threfniadau tymor 
hwy ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol; a chefnogi’r rhai sydd â’r enillion 
isaf drwy setliadau cyflog.  

Ymateb:  Derbyn mewn Egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio pob dull sydd ar gael iddi i hyrwyddo ac annog 
gwaith teg ac rydym yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan y sector cyhoeddus 
datganoledig o ran arwain drwy esiampl a modelu arferion gwaith teg.   

Mae gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yn gweithredu mewn ysbryd o 
bartneriaeth gymdeithasol, lle mae cyflogwyr ac undebau llafur yn gweithio mewn 
ffordd adeiladol, a lle rhoddir sylw i faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu yn y cyd-destun 
hwnnw. Mewn perthynas â gofal cymdeithasol, rydym wedi sefydlu’r Fforwm Gwaith 
Teg mewn Gofal Cymdeithasol, sy’n dod â phartneriaid cymdeithasol ynghyd gyda’r 
nod o archwilio’r camau pellach y gellir eu cymryd i wella amodau gwaith ym maes 
gofal cymdeithasol.   

Goblygiadau ariannol – Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn cael eu talu o 
gyllidebau sy’n bodoli eisoes. 
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Argymhelliad 20 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod ganddi gynlluniau cadarn i gefnogi 
aelwydydd oddi ar y grid drwy’r gaeaf eleni.  Dylai hyn gynnwys naill ai ymestyn 
y gallu i aelwydydd oddi ar y grid gael cymorth drwy’r Gronfa Cymorth Dewisol 
neu’r cynllun Talebau Tanwydd.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi nifer o fesurau cymorth ar waith ar gyfer aelwydydd 
oddi ar y grid fel rhan o’r dull cyffredinol o fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw a’r 
cynnydd mewn costau ynni y gaeaf hwn. Mae Cynllun Cymorth Tanwydd Cymru 
22/23, y Cynllun Talebau Tanwydd a’r Gronfa Cymorth Dewisol eisoes yn rhoi cymorth 
i aelwydydd oddi ar y grid sy’n bodloni’r gofynion cymhwysedd. Nid yw cymhwysedd i 
gael cymorth ariannol drwy’r Gronfa yn dibynnu ar brawf modd ac mae ar gael er mwyn 
helpu pobl sy’n wynebu anawsterau ariannol difrifol i gael gafael ar gymorth ariannol 
brys. Rydym wedi ymestyn cymorth y Gronfa i aelwydydd oddi ar y grid drwy gydol yr 
haf a’r gaeaf hyd at ddiwedd mis Mawrth 2023. 

Mae cyllideb o £30m wedi cael ei dyrannu ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni 
domestig mewn cartrefi incwm isel, gan gynnwys eiddo oddi ar y grid, drwy amrywiaeth 
o raglenni Llywodraeth Cymru.  

Goblygiadau ariannol – Dim costau uwch na’r rhai a ddyrannwyd eisoes. 

 

Argymhelliad 21 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu cynllun hirdymor i gefnogi aelwydydd 
oddi ar y grid fel yr amlinellir yn adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a 
Chyfiawnder Cymdeithasol ar Dlodi Tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd.  

Ymateb:  Derbyn 

Roedd tystiolaeth a gyhoeddwyd yn Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2018 yn tynnu sylw at y 
ffaith bod cartrefi mewn ardaloedd gwledig yn tueddu i fod yn llai effeithlon o ran ynni 
nag anheddau mewn ardaloedd trefol.  

Mae’r heriau sy’n wynebu pobl sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael sylw yn y 
Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol. Mae gwersi o’r rhaglen bresennol a’r hyn a ddysgwyd 
o’r ymgynghoriad cyhoeddus yn sail i gyfeiriad polisi arfaethedig y rhaglen newydd y 
disgwylir iddi gael ei lansio yn 2023. 

Goblygiadau ariannol – Dim  
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Argymhelliad 22 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda phartneriaid yn y trydydd sector i 
ystyried rhaglen debyg i’r hybiau cynnes yn Northumberland, a rhoi rhaglen 
debyg ar waith os yw’n briodol. 

Ymateb:  Derbyn 

Bydd swyddogion yn mynd ati ar y cyd ag awdurdodau lleol a phartneriaid yn y trydydd 
sector i archwilio'r mesurau eraill y gellir eu rhoi ar waith i roi cymorth ychwanegol drwy 
gydol y gaeaf, gan gynnwys darparu mannau cymunedol cynnes er mwyn helpu pobl 
i gadw’n gynnes dros y misoedd nesaf.   

Goblygiadau ariannol – Caiff y gwaith archwilio ei gwblhau o’r cyllidebau presennol.  

 

Argymhelliad 23 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu ymchwil fanwl ynghylch y ‘premiwm 
gwledig’ ac effeithiau gwahanol y costau cynyddol o fyw mewn cymunedau 
gwledig a chymunedau trefol.  

Ymateb:  Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod aelwydydd gwledig yn aml yn wynebu 
premiwm gwledig sy’n golygu eu bod yn talu mwy nag aelwydydd trefol am nwyddau 
a gwasanaethau, a hynny'n anghymesur. Nid yw’r argyfwng costau byw wedi newid 
hyn, er bod pob aelwyd yn gwario mwy o’i hincwm ar hanfodion fel ynni, bwyd a 
thanwydd. 

Ar hyn o bryd, mae’r amcanestyniadau ynghylch effaith yr argyfwng costau byw yn 
newid bob wythnos. Mae’n bwysig ein bod yn gallu defnyddio gwaith ymchwil sy’n 
bodoli eisoes fel Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (sydd wedi helpu i gyhoeddi 
canllaw ar ddadansoddi amddifadedd mewn ardaloedd gwledig (Saesneg yn unig) o’r 
blaen), Arolwg Cenedlaethol Cymru a data sy’n ymwneud yn benodol â pholisi i lywio 
ein dull o fynd i’r afael ag effaith yr argyfwng ar aelwydydd sydd mewn sefyllfa fregus.  

Byddwn hefyd yn parhau i wneud gwaith ymchwil a dadansoddi ar y profiad gwledig 
yn ogystal â defnyddio’r data sydd eisoes ar gael fel sail ar gyfer datblygu ein polisïau.  

Er enghraifft, fel rhan o’r ymarfer ymgynghori ar iteriad nesaf Rhaglen Cartrefi Clyd, 
cynhaliwyd gweithdy ymgynghori a oedd yn ystyried materion gwledig yn benodol. 
Mae’r canfyddiadau’n helpu i lywio iteriad nesaf Rhaglen Cartrefi Clyd. Disgwylir y 
bydd yn dod i rym yng ngwanwyn 2023.  

Yn yr un modd, mae ein penderfyniad i fuddsoddi yng Nghynllun Talebau Tanwydd a 
Chronfa Gwres y Sefydliad Banc Tanwydd yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o’r defnydd 
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o ynni mewn ardaloedd gwledig, amcangyfrifon tlodi tanwydd a data daearyddol ar 
daliadau sefydlog i bobl sy’n defnyddio mesuryddion talu ymlaen llaw yng Ngogledd a 
De Cymru.  

Byddwn yn archwilio cyfleoedd i wneud gwaith ymchwil a dadansoddi gyda 
chydweithwyr yng Ngwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru a 
allai helpu i wella ein dealltwriaeth o effaith y premiwm gwledig mewn cymunedau 
gwledig. 

Goblygiadau ariannol – Dim 

 

Argymhelliad 24 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sefydlu rhaglen cyllid cymorth brys, gan 
ddefnyddio mecanweithiau tebyg i’r rhaglenni cymorth COVID, i helpu’r 
busnesau yr effeithir arnynt fwyaf drwy’r cyfnod gwaethaf o ran pwysau costau 
byw.  Gallai hyn fod naill ai ar ffurf grantiau, benthyciadau cost isel neu gyfuniad 
o’r ddau. 

Ymateb:  Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu tua £400 miliwn ers mis Tachwedd 2021 er 
mwyn helpu teuluoedd i ymdopi â’r cynnydd ym miliau'r cartref – gan roi arian yn 
uniongyrchol ym mhocedi staff a defnyddwyr, sef rhywbeth y gofynnodd sawl rhan o 
fyd busnes amdano.  

Yn 2022-23, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi BBaChau drwy ddarparu 
£116m o gymorth ardrethi annomestig wedi’i dargedu i fusnesau yn y sectorau 
manwerthu, hamdden a lletygarwch. Byddwn yn parhau i ystyried opsiynau. 

Dim ond Llywodraeth y DU sydd â’r pŵer ariannol i newid y darlun ehangach ac mae 
angen gweithredu ar frys nawr i gefnogi aelwydydd a busnesau sy’n wynebu 
ansicrwydd o’r fath. 

Fel yr amlinellwyd yn yr ymateb i argymhelliad 18, byddwn yn parhau i gyflwyno 
sylwadau i Lywodraeth y DU drwy’r sianeli sefydledig, gan gydnabod mai yn nwylo 
Llywodraeth y DU y mae’r rhan fwyaf o’r dulliau o fynd i’r afael â’r argyfwng costau 
byw.  

Goblygiadau ariannol – Er mwyn rhoi unrhyw gymorth busnes ychwanegol 
sylweddol, byddai angen i gyllid ychwanegol gael ei drosglwyddo i Lywodraeth Cymru 
drwy Lywodraeth y DU, ond byddai hefyd angen ei bwyso a’i fesur yn erbyn mesurau 
eraill sy’n ofynnol i helpu gyda’r baich o ran costau byw. Cafodd y mesurau a roddwyd 
ar waith ar gyfer ein hymateb i COVID-19 eu cefnogi gan symiau canlyniadol Barnett 
ychwanegol sylweddol yn 2020-21 a 2021-22 nad ydynt wedi cael eu hailadrodd yn 
2022-23.   
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Argymhelliad 25 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cefnogi busnesau i fuddsoddi mewn arbedion 
effeithlonrwydd a fydd yn eu helpu i leihau costau tanwydd ac ynni a lleihau eu 
hôl troed carbon. 

Ymateb:  Derbyn 

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhelliad y dylem ystyried helpu busnesau 
i fuddsoddi mewn arbedion effeithlonrwydd er mwyn iddynt allu gostwng costau 
tanwydd ac ynni a lleihau eu hôl troed carbon. Bydd yr ystyriaeth hon yn cynnwys y 
cymorth sylweddol rydym eisoes yn ei roi i fusnesau er mwyn iddynt fod yn fwy 
effeithlon o ran tanwydd. 

Rhannwn farn y Pwyllgor (paragraff 98) na ddylai heriau costau byw leihau’r 
ymdrechion i sicrhau carbon sero net. Fel y mae’r Pwyllgor yn nodi, mae cynyddu 
costau tanwydd yn cynyddu’r angen i fusnesau fuddsoddi mewn mesurau i hybu 
effeithlonrwydd ynni a chynhyrchu pŵer adnewyddadwy ar y safle er mwyn cyflawni’r 
amcanion ategol o leihau costau ariannol ac effeithiau carbon. Felly, byddwn yn 
ystyried sut i gymell a chefnogi’r ymyriadau hyn ymhellach er mwyn helpu busnesau i 
fod yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir. 

Goblygiadau ariannol – Gall gynnwys defnyddio derbyniadau cyfalaf.  

 

Argymhelliad 26 

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Gweinidog yr Economi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am 
gynnydd y gwaith o nodi’r cyllid y disgwylir iddo gael ei ddychwelyd o ganlyniad 
i waith monitro Llywodraeth Cymru ar ôl cwblhau’r cyllid cymorth COVID i 
fusnesau.  

Ymateb:  Derbyn 

Gan fod cymorth y Gronfa Cadernid Economaidd a chymorth yn sgil COVID-19 yn 
cael eu darparu dros gyfnod o ddwy flynedd, rydym yn disgwyl i’r gwaith monitro 
barhau dros gyfnod estynedig. Er mai’r nod a’r disgwyliad yw bod y rhan fwyaf o’r cyllid 
wedi cael ei ddefnyddio er mwyn helpu busnesau i oroesi a diogelu swyddi, yn y lleiafrif 
o achosion lle mae angen adfachu, byddwn yn parhau i baratoi adroddiadau fel rhan 
o’r set ehangach o fetrigau. 

Goblygiadau ariannol – Dim. Mae’r argymhelliad yn ymwneud â monitro ac adrodd 
ar gyllid.   
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Argymhelliad 27  

Mae’r Pwyllgor yn argymell y canlynol 

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried defnyddio rhyddhad ardrethi busnes i 
gefnogi’r busnesau yr effeithir arnynt fwyaf nes bod chwyddiant yn dychwelyd 
i lefel sy’n agos at darged Banc Lloegr.  

Ymateb:  Derbyn mewn Egwyddor 

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu £116m o gymorth ardrethi annomestig wedi’i 
dargedu i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch drwy gydol 
2022-23. Mae’r cymorth hwn yn ychwanegol at ein pecyn presennol o ryddhad ardrethi 
parhaol sy’n werth £240 miliwn. O ganlyniad i’n cynlluniau rhyddhad, mae mwy na 
hanner y sylfaen drethu ardrethi annomestig yn cael budd o ryddhad llawn yn 2022-
23, wedi'i ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru. Mae dyletswydd arnom hefyd i 
sicrhau sefydlogrwydd cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol, sydd o fudd i bob 
un ohonom, lle y bydd pwysau chwyddiant uwch hefyd yn cael ei deimlo. Caiff yr holl 
refeniw a godir drwy ardrethi annomestig yng Nghymru ei roi i lywodraeth leol er mwyn 
cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol. 

Yn 2021-22 a 2022-23, penderfynodd Llywodraeth Cymru rewi’r lluosydd ardrethi 
annomestig. Roedd hyn er mwyn atal cynnydd mewn biliau ardrethi i drethdalwyr sydd 
â rhwymedigaeth weddilliol, ar ôl cymhwyso unrhyw ryddhad, a rhoi cymorth parhaus 
i bob busnes yn ystod y cyfnod heriol hwn.  

Daw’r ailbrisiad ardrethi annomestig nesaf yng Nghymru i rym ar 1 Ebrill 2023 a bydd 
yn seiliedig ar werth eiddo ar 1 Ebrill 2021. Gwnaethom symud y dyddiad ailbrisio i 
2023 oherwydd y pandemig: mae hyn yn golygu y bydd y gwerthoedd ardrethol y mae 
biliau ardrethi’n seiliedig arnynt yn adlewyrchu effaith COVID-19 yn well. Nid ydym yn 
gwybod eto beth fydd y newidiadau i werth ardrethol o ganlyniad i ailbrisiad mis Ebrill 
2023.  

Caiff hereditamentau annomestig eu hailbrisio'n annibynnol ar Lywodraeth Cymru gan 
Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA). Bydd VOA yn cyhoeddi rhestr ardrethu newydd ar 
ffurf drafft erbyn diwedd y flwyddyn hon. Yn dilyn ailbrisiad ardrethi annomestig 2023, 
bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r effaith ar y sylfaen drethu ac yn ystyried a fydd 
cymorth pontio yn briodol yn y dyfodol. 

Goblygiadau ariannol – Fel yr amlinellir uchod. 
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