
 

Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Medi 2018 

Amser: 08.50

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (08.50 – 09.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8 

(09.00 - 10.00) (Tudalennau 1 - 18)  

Gareth Williams, Rheolwr Asiantaeth Llety (Iechyd yr Amgylchedd, Llety Dros 

Dro, Gosodiadau Cymdeithasol a Datblygu Sector Preifat), Cyngor Sir 

Caerfyrddin 

Jim McKirdle, Swyddog Polisi Tai, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

3 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9 

(10.00 - 11.30)   

 Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio 

 Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru 

 Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru 

 Huw Charles, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru 

4 Papurau i'w nodi 

 (Tudalennau 19 - 20)  

4.1 Llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion 

 (Tudalennau 21 - 28)  

4.2 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â diogelwch tân 

mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru 

 (Tudalennau 29 - 31)  

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



4.3 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru 

 (Tudalennau 32 - 34)  

4.4 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chysgu ar y stryd 

yng Nghymru 

 (Tudalennau 35 - 38)  

4.5 Llythyr ar y cyd â Chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a 

Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip mewn 

perthynas â'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 

 (Tudalennau 39 - 40)  

4.6 Llythyr ar y cyd gan randdeiliaid mewn perthynas â'r Bil Rhentu Cartrefi 

(Ffioedd etc.) (Cymru) 

 (Tudalennau 41 - 42)  

4.7 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Cartrefi 

(Ffioedd etc.) (Cymru) 

 (Tudalennau 43 - 45)  

4.8 Llythyr gan y Llywydd mewn perthynas â digwyddiadau’r rhaglen Senedd@ 

 (Tudalen 46)  

4.9 Cyflwyniad ysgrifenedig i Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig mewn 

perthynas â thlodi 

 (Tudalennau 47 - 56)  

4.10 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch 

gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel 

 (Tudalennau 57 - 62)  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

   

6 Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): trafod y materion 

allweddol 

(11.30 - 12.30) (Tudalennau 63 - 119)  



7 Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng Nghymru – 

trafod ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad 

(12.30 - 12.35) (Tudalennau 120 - 145)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

19 Medi 2018 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

ELGC(5)-24-18 

Papur 1 

Hawliau 

pleidleisio i 

garcharorion 

Llywydd Llythyr gan y 

Llywydd mewn 

perthynas â hawliau 

pleidleisio i 

garcharorion 

ELGC(5)-24-18 

Papur 2 

Ymchwiliad i 

ddiogelwch tân 

mewn tyrau o 

fflatiau yng 

Nghymru 

Gweinidog Tai ac 

Adfywio 

Ymateb i lythyr y 

Pwyllgor o 26 

Mehefin 2018 

ELGC(5)-24-18 

Papur 3 

Ymchwiliad i 

hawliau dynol 

yng Nghymru 

Prif Weinidog Llythyr gan y Prif 

Weinidog at 

Gadeirydd y Pwyllgor 

Materion Allanol a 

Deddfwriaeth 

Ychwanegol mewn 

perthynas â Hawliau 

Dynol yng Nghymru 

ELGC(5)-24-18  

Papur 4 

Ymchwiliad i 

gysgu ar y stryd 

yng Nghymru 

Gweinidog Tai ac 

Adfywio 

Ymateb i lythyr y 

Pwyllgor o 21 

Mehefin 2018 

ELGC(5)-24-18 

Papur 5 

 Cyllideb Ddrafft 

Llywodraeth 

Cymru 2019-20 

Y Cadeirydd a 

Chaderyddion y 

Pwyllgor Plant, 

Pobl Ifanc ac 

Addysg a’r 

Pwyllgor Cyllid 

Llythyr ar y cyd â 

Chadeirydd y 

Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg a 

Chadeirydd y 

Pwyllgor Cyllid at 

Arweinydd y Tŷ a'r 

Prif Chwip mewn 

perthynas â'r 

gyllideb ddrafft ar 

gyfer 2019-20 

ELGC(5)-24-18 Bil Rhentu Rhanddeiliaid Gwybodaeth 
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Papur 6 Cartrefi (Ffioedd 

etc.) (Cymru) 

ychwanegol gan 

randdeiliaid yn dilyn 

y sesiwn dystiolaeth 

ar 11 Gorffennaf 

2018 

ELGC(5)-24-18 

Papur 7 

Bil Rhentu 

Cartrefi (Ffioedd 

etc.) (Cymru) 

Y Gweinidog Tai 

ac Adfywio 

Ymateb i lythyr y 

Pwyllgor o 21 

Mehefin 2018 

ELGC(5)-24-18 

Papur 8 

 Senedd@ Llywydd Llythyr gan y 

Llywydd mewn 

perthynas â 

digwyddiadau’r 

rhaglen Senedd@  

ELGC(5)-24-18 

Papur 9  

Tlodi yng 

Nghymru: 

gwneud i'r 

economi weithio 

i'r rheini sydd 

ag incwm isel 

Y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 

Cyflwyniad 

ysgrifenedig i 

Rapporteur Arbennig 

y Cenhedloedd 

Unedig mewn 

perthynas â thlodi 

ELGC(5)-24-18 

Papur 10 

Gwneud i'r 

economi weithio 

i'r rheini sydd 

ag incwm isel 

Ysgrifennydd y 

Cabinet dros yr 

Economi a 

Thrafnidiaeth 

Ymateb i lythyr y 

Pwyllgor o 17 Awst 

2018 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Cynulliad Cenedleathol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf:  EJ/HF 

6 Medi 2018 

Annwyl John, 

Hawliau Pleidleisio i Garcharorion 

Rhoddodd Deddf Cymru 2017 y pŵer i’r Cynulliad Cenedlaethol wneud 

penderfyniadau ar drefniadau etholiadol a sefydliadol y Cynulliad. Fel y gwyddoch, 

mae Comisiwn y Cynulliad yn arwain y gwaith o ymchwilio i sut y gellid 

defnyddio’r pwerau hyn i wneud ein deddfwrfa yn un fwy effeithiol, hygyrch ac 

amrywiol. 

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r Comisiwn yn trafod diwygiadau posibl i’r 

etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad, ac, fel y cyhoeddais ym mis Gorffennaf 

2018, mae’n fwriad gennym ostwng yr oedran pleidleisio lleiaf i 16 ar gyfer 

etholiadau’r Cynulliad, yn effeithiol o etholiad 2021. Drwy wneud hynny, rydym yn 

gobeithio codi ymwybyddiaeth wleidyddol, cyfranogiad a dealltwriaeth pobl ifanc 

o’u senedd genedlaethol. 

Yn fy Nghyhoeddiad Ysgrifenedig i’r Cynulliad, ymdriniwyd hefyd â’r bleidlais i 

garcharorion a’m bwriad i ysgrifennu atoch i wahodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried cynnal ymchwiliad i’r mater hwn. 

Rwy’n ymwybodol o rwymedigaethau’r Cynulliad o ran hawliau dynol o dan 

gyfraith ryngwladol mewn perthynas â hawliau pleidleisio carcharorion. Ar hyn o 

ELGC(5)-24-18 Papur 1/ Paper 1
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bryd, gwaherddir y rhan fwyaf o garcharorion yn y DU rhag pleidleisio ym mhob 

etholiad, ond gall carcharorion ar remánd bleidleisio. Fodd bynnag, mewn 

dyfarniadau olynol gan Lys Hawliau Dynol Ewrop, cafwyd bod y DU yn torri Erthygl 

3 o Brotocol 1 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Traddodwyd y 

dyfarniadau hyn cyn i gymhwysedd y Cynulliad ar faterion etholiadol ddod i rym o 

dan Ddeddf Cymru 2017 ac maent yn egluro nad yw cydymffurfio â’r Confensiwn 

yn ei gwneud yn golygu rhoi’r bleidlais i bob carcharor, ond y dylid gwneud 

penderfyniadau ystyriol ynghylch hawliau pleidleisio carcharorion yn etholiadau 

deddfwrfeydd. 

Mae Llywodraeth y DU wedi cymryd rhai camau i fynd i’r afael â’r dyfarniad hwn, 

ond mae Deddf Cymru 2017 bellach yn golygu bod gan y Cynulliad a Llywodraeth 

Cymru’r gallu i unioni achosion o dorri rhwymedigaethau hawliau dynol 

rhyngwladol parthed caniatáu i garcharorion bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad 

ac etholiadau llywodraeth leol. 

Yn hyn o beth, mae’r Comisiwn yn cymryd camau i ddeddfu mewn meysydd lle 

mae cefnogaeth drawsbleidiol a lle mae’r Cynulliad yn rhoi mandad iddo. Nid yw 

hawliau pleidleisio carcharorion yn fater y mae’r Cynulliad wedi ei drafod hyd yn 

hyn. 

Mae’r materion cyfreithiol, moesegol, democrataidd ac ymarferol, a’r materion o 

ran hawliau dynol, sy’n gysylltiedig â rhoi’r bleidlais i garcharorion yn rhai 

sylweddol sy’n gofyn am ystyriaeth fanwl a chrebwyll. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, dygwyd yr ymgynghoriad ynghylch Creu Senedd i 

Gymru i sylw amrywiaeth o randdeiliaid ym meysydd cyfiawnder, carchardai a 

chymorth i ddioddefwyr. Fodd bynnag, dim ond 12 sefydliad a ymatebodd i’r 

cwestiynau ynghylch rhoi’r bleidlais i garcharorion, ac nid oedd yr un ohonynt yn 

cynrychioli carcharorion, carchardai na dioddefwyr troseddau. Mae hyn yn dangos 

yr angen am waith trylwyr o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid a chasglu tystiolaeth 

cyn y gellir dod i gasgliadau ynghylch a ddylid rhoi’r bleidlais i garcharorion yng 

Nghymru ac, os felly, sut a phryd. 
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Am y rheswm hwnnw, byddwn yn ei chroesawu’n fawr pe bai’r Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cynnal ymchwiliad i a ddylid 

caniatáu i garcharorion bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad. 

I’ch cynorthwyo wrth ystyried y cais hwn, amgaeaf nodyn byr ar safbwynt 

presennol Llywodraeth y DU, datblygiadau yn yr Alban o ganlyniad i gyfraith 

etholiadol gael ei datganoli i Senedd yr Alban yn ddiweddar, canlyniad 

ymgynghoriad y Comisiwn, a throsolwg o faterion cyfreithiol yn y maes hwn. 

Deallaf fod llwyth gwaith eich Pwyllgor yn sylweddol, ond rwy’n gobeithio y bydd 

eich Pwyllgor yn ystyried bod hwn yn faes gwaith diddorol a phwysig ac y gellir 

dod o hyd i’r amser ymgymryd â’r gwaith hwn ar ran y Cynulliad. 

Edrychaf ymlaen at eich ymateb. Anfonir copi o’r llythyr hwn at Alun Davies AC, 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Yn gywir, 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

 

cc Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 23



 

Atodiad: Carcharorion a hawliau pleidleisio 

Ar hyn o bryd, gwaherddir y rhan fwyaf o garcharorion yn y DU rhag pleidleisio ym 

mhob etholiad, ond gall carcharorion ar remánd bleidleisio. Fodd bynnag, mewn 

dyfarniadau olynol gan Lys Hawliau Dynol Ewrop, cafwyd bod y DU yn torri Erthygl 

3 o Brotocol 1 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Traddodwyd y 

dyfarniadau hyn cyn i gymhwysedd y Cynulliad ar faterion etholiadol ddod i rym o 

dan Ddeddf Cymru 2017 ac maent yn egluro nad yw cydymffurfio â’r Confensiwn 

yn golygu rhoi’r bleidlais i bob carcharor, ond y dylid gwneud penderfyniadau 

ystyriol ynghylch hawliau pleidleisio carcharorion yn etholiadau deddfwrfeydd. 

Ymateb Llywodraeth y DU 

Wrth ymateb i’r dyfarniadau hyn, ym mis Tachwedd 2017, cyhoeddodd 

Llywodraeth y DU ei bwriad i roi’r hawl i garcharorion bleidleisio yn y DU os ydynt 

ar drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle maent yn cael eu cyfyngu i’r cartref. 

Hefyd, yn y dyfodol, caiff ei gwneud yn gliriach wrth ddedfrydu bod mynd i’r 

carchar yn golygu colli’r hawl i bleidleisio. Cyflawnir y newidiadau hyn trwy 

gyflwyno ac egluro trefniadau gweinyddol a chanllawiau; nid oes angen 

deddfwriaeth. Mae Llywodraeth y DU yn amcangyfrif y bydd y newidiadau hyn yn 

effeithio ar hyd at 100 o droseddwyr ledled y DU ar unrhyw adeg; ni wyddys ar 

faint o bobl y byddent yn effeithio yng Nghymru. 

Mae Cyngor Ewrop, sy’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o weithredu dyfarniadau 

Llys Hawliau Dynol Ewrop, wedi cymeradwyo dull Llywodraeth y DU fel ymateb 

cymesur. Nid yw’r gymeradwyaeth hon yn rhwymo’r Llys, gan na fydd y Llys yn 

mynegi barn gyfreithiol ar ddigonolrwydd y trefniadau oni bai a hyd nes y cyfeirir 

achos arall ato sydd a wnelo â hawl carcharorion yn y DU i bleidleisio. 

Cynigion Llywodraeth Cymru 

Yn 2017, cyn i Lywodraeth y DU gyhoeddi ei bwriadau, ymgynghorodd 

Llywodraeth Cymru ar yr etholfraint mewn perthynas â llywodraeth leol yng 

Nghymru, gan gynnwys caniatáu i garcharorion bleidleisio. Roedd yr ymatebion i’r 

ymgynghoriad yn gyfartal iawn ynghylch yr egwyddor o ganiatáu i garcharorion 

bleidleisio. 
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Ym mis Ionawr 2018, fel rhan o’i pharatoadau ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol, sydd 

i’w gyflwyno yn ystod y flwyddyn ddeddfwriaethol hon, cyhoeddodd Llywodraeth 

Cymru ei bod yn trafod cynigion i ganiatáu i garcharorion bleidleisio mewn 

etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru lle byddant yn cael eu rhyddhau yn 

ystod tymor y cyngor sydd i’w ethol. 

Yr Alban 

Ym mis Mai 2018 cyhoeddodd Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Senedd yr 

Alban adroddiad ar ei ymchwiliad a barodd 12 mis i garcharorion a’r etholfraint yn 

yr Alban. Argymhellodd drwy fwyafrif y dylai Llywodraeth yr Alban ddeddfu i gael 

gwared yn llwyr â’r gwaharddiad ar ganiatáu i garcharorion bleidleisio. Hefyd, 

tynnodd yr adroddiad sylw at yr angen i Lywodraeth yr Alban ystyried yr 

ymarferoldebau a sut y dylid rhoi’r egwyddor ar waith, ac at yr angen am 

ymgynghoriad eang a manwl â rhanddeiliaid, dioddefwyr trosedd a’r cyhoedd. 

Gwrthododd Llywodraeth yr Alban weithredu, gan gynnwys ymgynghori ar ei 

chynigion ei hun ar gyfer hawliau pleidleisio carcharorion, tra bod y Pwyllgor yn yr 

Alban wrthi’n cynnal ei ymchwiliad. Wrth ymateb i adroddiad y Pwyllgor ym mis 

Gorffennaf 2018, dywedodd Llywodraeth yr Alban: 

“We will bring forward a consultation, setting out options for ensuring 

compliance with the ECHR. You noted that the Scottish Government 

should consider a plurality of views when options are under 

consideration and this should include victims of crime. During the 

consultation period we will liaise with victim support organisations and 

members of the public to ensure their views are heard as part of the 

consultation. We will aim to issue this consultation later in 2018. 

It is our view that the Scottish Parliament should not give the vote to all 

prisoners. We are not persuaded of the case for enfranchising all 

prisoners and we do not think that that is required in order for us to 

comply with the European convention on human rights.” 

Cymhwysedd deddfwriaethol 

Fel y’i nodwyd uchod, mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi dyfarnu ar sawl 

achlysur bod y DU yn torri ei rhwymedigaethau rhyngwladol o ganlyniad i’r 
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gwaharddiad cyffredinol ar ganiatáu i garcharorion bleidleisio. Mae 

rhwymedigaethau rhyngwladol y DU yn rhwymo’r Cynulliad a Llywodraeth Cymru 

i’r graddau y mae’r rhwymedigaethau hynny o fewn cwmpas eu pwerau. Yn 

benodol, mae adran 108A(2)(e) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn darparu 

bod deddfu mewn modd sy’n anghydnaws â hawliau’r Confensiwn y tu allan i 

gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

O dan y model cadw pwerau ar gyfer datganoli a sefydlwyd gan Ddeddf Cymru 

2017, datganolwyd cymhwysedd deddfwriaethol o ran pwy sy’n cael pleidleisio yn 

etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau lleol yng Nghymru. Oherwydd hynny, os dygir 

achos arall gerbron Llys Hawliau Dynol Ewrop a cheir bod y newidiadau 

gweinyddol a wnaed gan Lywodraeth y DU yn annigonol, mae’n bosibl y gallai’r 

Cynulliad a Llywodraeth Cymru unioni unrhyw achos o dorri rhwymedigaethau 

rhyngwladol o ran hawliau dynol sy’n ymwneud â chaniatáu i garcharorion 

bleidleisio. 

Fodd bynnag, mae’r Ddeddf hefyd yn cynnwys rhai cyfyngiadau sy’n berthnasol i a 

ddylai fod gan garcharorion hawl i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad. Mae’r 

rhain yn cynnwys cymalau cadw yn ymwneud ag: achosion troseddol, gan 

gynnwys dedfrydu; ac addasiadau i’r gyfraith ynghylch dedfrydau, gan gynnwys 

effaith a gweithrediad dedfrydau. Yn ogystal, byddai ymestyn yr etholfraint i rai 

carcharorion neu i bob carcharor yn gofyn am i’r system cyfiawnder troseddol gael 

ei chynnwys, gan gynnwys yr heddlu, y gwasanaeth llys a’r gwasanaeth carchardai. 

O dan y Ddeddf, mae’r cyrff hyn yn awdurdodau a gedwir yn ôl. 

Yr ymgynghoriad ynghylch Creu Senedd i Gymru 

Cynhaliwyd ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ynghylch Creu Senedd i Gymru 

rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2018. Roedd yn cynnwys cwestiynau ar gynigion 

Llywodraeth y DU a chynigion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â hawliau 

pleidleisio i garcharorion: 

− O’r 1,450 ymateb i gwestiwn a ofynnodd i ba raddau yr oedd yr ymatebwyr yn 

cytuno â chynigion Llywodraeth y DU, dywedodd 54 y cant (780) eu bod yn 

cytuno neu’n cytuno’n gryf y dylid rhoi’r hawl i garcharorion bleidleisio yn 

etholiadau’r Cynulliad os ydynt ar drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle maent 
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yn cael eu cyfyngu i’r cartref, a dywedodd 34 y cant (490) eu bod yn anghytuno 

neu’n anghytuno’n gryf. 

− O’r 1,440 ymateb i gwestiwn a ofynnodd i ba raddau yr oedd yr ymatebwyr yn 

cytuno â chynigion Llywodraeth Cymru, dywedodd 49 y cant (700) eu bod yn 

cytuno neu’n cytuno’n gryf y dylai carcharorion allu pleidleisio yn etholiadau’r 

Cynulliad lle byddant yn cael eu rhyddhau yn ystod y cyfnod y byddai’r Aelodau 

a etholir yn gwasanaethu, a dywedodd 36 y cant ei bod yn anghytuno neu’n 

anghytuno’n gryf. 

Hefyd, gofynnodd yr ymgynghoriad i ymatebwyr nodi unrhyw faterion, risgiau neu 

fuddion y dylid eu hystyried mewn perthynas â hawliau pleidleisio carcharorion yn 

etholiadau’r Cynulliad. O’r 510 ymateb a gafwyd i’r cwestiwn hwn: 

− roedd 28 y cant (140) o’r farn na ddylid caniatáu i garcharorion bleidleisio. 

Roedd y rhesymau a roddwyd yn cynnwys: dylai colli hawliau, gan gynnwys 

hawliau pleidleisio, fod yn rhan o gosb y carcharorion; ac na ddylai carcharorion 

gael llais ynghylch pwy sy’n llywodraethu’r wlad ac yn gwneud cyfreithiau. 

− dywedodd 18 y cant (90) y dylai pob carcharor gael caniatâd i bleidleisio. Roedd 

y rhesymau a roddwyd yn cynnwys: y ffaith bod gan garcharorion mewn 

gwledydd eraill hawl i bleidleisio; y ffaith bod penderfyniadau’r Cynulliad yn 

effeithio ar garcharorion; a’r ffaith bod carcharorion yn teimlo mwy fel rhan o’r 

gymdeithas o gael pleidleisio. 

− Cyfeiriodd 12 y cant (60) at adsefydlu carcharorion, gan ddadlau y byddai hawl i 

bleidleisio yn helpu carcharorion i ddod yn rhan o’r gymdeithas eto. 

Casgliad 

Ystyriodd y Comisiwn yr ymatebion i’r ymgynghoriad ym mis Gorffennaf 2018 a 

chyhoeddodd y Llywydd Ddatganiad Ysgrifenedig i’r Cynulliad ar y mater hwn 

wedi hynny yn nodi casgliad y Comisiwn: 

"[Mae] cwestiwn ynghylch ein rhwymedigaethau hawliau dynol o dan 

gyfraith ryngwladol mewn cysylltiad â chaniatáu i garcharorion 

bleidleisio.  Mae’r materion cyfreithiol, moesegol, democrataidd ac 

ymarferol, a’r materion o ran hawliau dynol, sy’n gysylltiedig â rhoi’r 
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bleidlais i garcharorion yn gofyn am ystyriaeth fanwl a phenderfyniad 

gwleidyddol. Rydym yn credu bod angen gwneud mwy o waith yn y maes 

hwn i ystyried tystiolaeth bellach, ac mae angen rhagor o amser nag 

sydd gennym i allu rhoi ystyriaeth iawn i’r dystiolaeth honno a’i 

chynnwys yn neddfwriaeth y Comisiwn.  Fel deddfwrfa, rhaid inni 

gymryd ein rhwymedigaethau o ddifrif.  Gan hynny, mae’r Comisiwn yn 

credu mai’r dull cywir i ddechrau yw gwahodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried cynnal ymchwiliad i 

archwilio’r mater a ddylai carcharorion o Gymru gael pleidleisio yn 

etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol." 

Gallai materion a fyddai’n berthnasol i ymchwiliad o’r fath gynnwys: 

− Dadleuon o blaid ac yn erbyn rhoi’r bleidlais i rai carcharorion neu i bob 

carcharor, er enghraifft, a ellir gwahaniaethu rhwng gwahanol gategorïau o 

garcharorion ar sail hyd eu dedfryd neu’r mathau o droseddau; 

− Materion hawliau dynol a all godi o roi’r bleidlais i rai carcharorion, i bob 

carcharor, neu i ddim un ohonynt; 

− Materion ymarferol, er enghraifft materion yn ymwneud â chofrestru etholiadol, 

pleidleisio, ymgysylltiad carcharorion â’r broses wleidyddol, a darparu 

gwybodaeth ac addysg o ran gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth; 

− Materion trawsffiniol oherwydd y carcharorion o Gymru sy’n cael eu carcharu yn 

Lloegr, ac i’r gwrthwyneb. 
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Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 

Ein cyf/Our ref: MA-P-RE-2424-18 

John Griffiths AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

9 Gorffennaf 2018 

Annwyl John, 

Ymchwiliad parhaus i ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn 

Diolch yn fawr am eich llythyr pellach yn gofyn am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r 

uchod. 

Y sector preifat - rôl asiantiaid rheoli 

Rydych chi’n holi am y cymorth i gwmnïau a sefydlwyd i reoli blociau preswyl preifat 

(naill ai gyda neu heb systemau cladin ACM). 

Rwyf yn awyddus i sicrhau bod y cwmnïau hyn, sy'n aml yn cynnwys perchenogion 

fflatiau, yn cael help i ddod o hyd i ffyrdd priodol o ymdrin â'r amryw o faterion 

cymhleth y gallant eu hwynebu.  

Rwyf eisoes wedi amlinellu ein camau gweithredu mewn perthynas â diwygio 

lesddaliadau.  Un o agweddau'r gwaith hwn yw sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

amlddisgyblaethol ar ddiwygio lesddaliadau preswyl, a fydd yn cwrdd am y tro cyntaf 

yn nes ymlaen y mis hwn.  Rwyf wedi gofyn i'r grŵp fy nghynghori ar sefydlu cod 

ymarfer gwirfoddol ar gyfer asiantiaid rheoli eiddo.  Rwyf hefyd wedi gofyn i'r grŵp 

ystyried pa ddeunyddiau a hyfforddiant y dylid eu hyrwyddo neu eu datblygu i godi 

ymwybyddiaeth ymhlith y rheini sy'n ymwneud â thrafodion lesddaliadau (a allai 

gynnwys darpar brynwyr, lesddeiliaid, trawsgludwyr ac asiantiaid rheoli eiddo).  

Hynny er mwyn helpu cyrff proffesiynol a chyrff a sefydlir gan denantiaid i reoli eu 

cyfrifoldebau'n effeithiol. 

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu LEASE i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd 

annibynnol ar faterion yn ymwneud â lesddaliadau.  Mae gwefan LEASE yn cynnwys 
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canllawiau amrywiol ar faterion yn ymwneud ag asesu risgiau tân. Gallwch weld y 

wefan drwy ddilyn www.lease-advice.org 

Mae'r dull gwaith achos rydym wedi'i ddefnyddio ar gyfer adeiladau y nodwyd bod 

ganddynt gladin ACM, yn golygu bod fy swyddogion mewn cysylltiad uniongyrchol â 

pherchenogion, asiantiaid a datblygwyr ar gyfer pob un o'r adeiladau dan sylw.  

Gall y Gwasanaeth Tân ac Achub, wrth gwrs, ddarparu cyngor arbenigol ar 

ddiogelwch tân, a hynny am ddim fel arfer.  Serch hynny, mae angen i gwmnïau ac 

unigolion sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol am ddiogelwch tân gyflawni'r cyfrifoldebau 

hynny eu hunain.  Yn achos pob un o'r adeiladau rydym wedi nodi bod ganddynt 

gladin ACM, mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi bod yn gweithio'n uniongyrchol 

â'r rheini sy'n gyfrifol am yr adeiladau er mwyn eu helpu i asesu risgiau.  

Ysgrifennodd swyddogion at bob perchennog adeiladau uchel iawn yng Nghymru yn 

gynharach eleni er mwyn eu hatgoffa o'r angen i gynnal asesiadau risg priodol gan 

ddarparu dolen i'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Yn ogystal, aeth 

y tîm Rheoleiddio ati'n ddiweddar i ofyn am sicrwydd gan Fyrddau Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig ynghylch iechyd a diogelwch.  

Lle canfuwyd bod adeiladau yn peri pryder, gofynnwyd am sicrwydd gan y 

Gwasanaeth Tân ac Achub hefyd.  Mae fy swyddogion wedi ysgrifennu at 

berchenogion / asiantiaid pob adeilad preswyl uchel iawn yng Nghymru i'w hatgoffa 

o'r canllawiau sydd ar gael gan Lywodraeth y DU. 

Yn olaf, rwy'n sylweddoli bod y gyfraith yn gallu bod yn amwys ac yn ddryslyd yn hyn 

o beth, ac rwy'n cytuno ag Adolygiad Hackitt bod angen ei diwygio er mwyn mynd i'r 

afael â hynny. 

Materion ariannol 

Rwy'n gwbl ymrwymedig i sicrhau bod pobl sy'n byw mewn adeiladau uchel iawn, yn 

y ddau sector, yn ddiogel. 

Hoffwn bwysleisio unwaith eto safbwynt Llywodraeth Cymru ar gyllid ar gyfer gwaith 

adfer yn y sector preifat, sef nad ydym eisiau i'r costau gael eu trosglwyddo i 

lesddeiliaid neu breswylwyr unigol.  Rydym wedi croesawu camau gan nifer o 

ddatblygwyr yn Lloegr mewn perthynas â chostau adfer. Rwyf bellach wedi cwblhau 

cyfres o gyfarfodydd gyda datblygwyr ac asiantiaid rheoli'r adeiladau yn y sector 

cyhoeddus yng Nghymru sydd â systemau cladin ACM Categori 3 (a, lle maent yn 

cyd-fynd â Phrawf BRE 7, Categori 2). Bu'r cyfarfodydd hyn yn rhai adeiladol, ac rwyf 

wedi cael sicrwydd bod gwaith yn mynd rhagddo ar nifer o adeiladau ac mae camau 

sylweddol wedi'u cymryd tuag at gynlluniau i adfer rhai eraill.  Hyd yn hyn, mae'r 

gwaith hwn yn cael ei ariannu gan berchnogion yr adeiladau neu'r datblygwyr. 

Roeddwn hefyd yn falch o nodi nad oedd cost mesurau interim yn cael eu 

trosglwyddo i'r preswylwyr. 
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Byddwn yn parhau i gydweithio â'r sector preifat er mwyn sicrhau bod yr adeiladau 

dan sylw'n cael eu hadfer yn llawn cyn gynted â phosibl, ac nad yw lesddeiliaid a 

phreswylwyr ar eu colled yn ariannol.  

Er fy mod wedi nodi cynnig Cymdeithas Landlordiaid Preswyl, rwy'n dal i gredu mai 

mater i berchnogion adeiladau a datblygwyr yw hyn ond na ddylai'r costau gael eu 

trosglwyddo i'r lesddeiliaid. 

Grŵp arbenigol 

Rwyf wedi sefydlu grŵp arbenigol i sicrhau ein bod yn llywio a chyflwyno ymateb 

addas yng Nghymru i gasgliadau ac argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o 

Reoliadau Adeiladu a Diogelwch Tân. Fi fydd yn Cadeirio'r grŵp hwn.  Bydd y grŵp 

yn cwrdd cyn hir yn ystod yr haf gyda golwg ar sefydlu llwybr ym mis Rhagfyr.  

Cytunaf ei bod yn bwysig bod y Pwyllgor a phartïon eraill â diddordeb yn cael 

gwybod am unrhyw ddatblygiadau. Felly, rwy'n fodlon bod nodyn ar ein trafodaethau 

a'n penderfyniadau'n cael ei gyhoeddi ar ôl pob cyfarfod.  Yn naturiol, byddwn hefyd 

yn fodlon rhoi adroddiad i'r Pwyllgor ar waith y grŵp (er y gallai hynny fod fwyaf 

defnyddiol i’r Pwyllgor os gwnawn ni hynny wrth i ni ddechrau nodi ein casgliadau). 

Y Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân 

Mae'r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Tân wedi bod yn ddefnyddiol, yn enwedig yn 

ystod y cyfnod yn union wedi'r tân yn Nhŵr Grenfell. Rwyf bellach yn ystyried y ffordd 

orau i'r Grŵp hwn barhau i ychwanegu gwerth, a sut y bydd ei waith yn gysylltiedig â 

gwaith y Grŵp Arbenigol. 

Yn gywir, 
 

 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Carwyn Jones AC/AM 

Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@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.   

David Rees AC  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

23rd Gorffennaf 2018 

Annwyl David   

Goblygiadau Brexit o ran cydraddoldeb a hawliau dynol 
Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 28 Mehefin. Gweler yr ymateb isod 
i'ch cais am eglurhad pellach ar bwyntiau a godwyd yn fy llythyr diwethaf. 

Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE: sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod 
Hawliau’r Siarter yn parhau i fod yn gymwys yng Nghymru. 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gefnogi ymdrechion yn y gorffennol i ddiwygio Bil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) yn Nhŷ'r Arglwyddi er mwyn sicrhau bod y Siarter yn cael ei 
hymgorffori'n llawn i gyfraith y DU ar ôl Brexit. Rydym felly'n siomedig iawn na fydd y Siarter 
yn rhan o gyfraith ddomestig ar ôl y diwrnod ymadael. 

Mae'r ddogfen ‘Charter of Fundamental Rights of the EU: Right by Right Analysis’1 yn 
cyflwyno dadansoddiad Llywodraeth y DU o effaith y ffordd y mae hawliau sylfaenol yn cael 
eu trin yn y Bil i Ymadael â'r UE.  

Gellir crynhoi safbwynt Llywodraeth y DU fel a ganlyn: 

 Mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu peidio ag ymgorffori'r Siarter i gyfraith
ddomestig ar y sail nad yw'r Siarter yn creu unrhyw hawliau, rhyddid nac
egwyddorion newydd, ond yn hytrach yn rhestru hawliau ac egwyddorion sydd eisoes
yn cael eu hamddiffyn gan gyfraith yr UE.

1 Charter of Fundamental Rights of the EU Right by Right Analysis 5.12.2017 
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 Mae Llywodraeth y DU yn nodi bod y Siarter ond yn berthnasol i Aelod-
wladwriaethau ar hyn o bryd wrth 'weithredu o fewn cwmpas cyfraith yr UE'.  

 

 Mae Llywodraeth y DU yn dadlau na fydd dileu'r Siarter yn effeithio ar yr hawliau y 
mae unigolion eisoes yn elwa ohonynt gan nad y Siarter yw ffynhonnell yr hawliau 
hynny.  

 
Mae'r ddogfen Right by Right Analysis yn awgrymu y bydd Deddf Hawliau Dynol 1998 a'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod hawliau'r Siarter 
yn parhau i gael eu hamddiffyn ar ôl ymadael â'r UE.  
 
Dyma faterion sydd angen ystyriaeth ofalus. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i 
geisio sicrwydd am hawliau unigol dros y misoedd nesaf. Byddwn hefyd yn parhau i drafod 
y materion hyn gyda'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 
 
Peidio llithro yn ôl: sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau nad yw hawliau 
a rhwymedigaethau presennol (yn enwedig safonau cydraddoldeb a hawliau dynol 
mewn cymhwysedd datganoledig) yn cael eu herydu neu eu dileu o ganlyniad i 
Brexit.  

 
Mae hawliau dynol yn rhan o DNA Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â'r gofyniad presennol i 
weithredu'n unol â chyfraith yr UE, mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 hefyd yn ei gwneud 
yn ofynnol i Lywodraeth Cymru weithredu yn gydnaws â "hawliau'r Confensiwn", fel sy'n 
cael eu hadlewyrchu yn Neddf Hawliau Dynol 1998, ac yn yr un modd ni all y Cynulliad 
ddeddfu mewn ffordd sy'n anghydnaws â'r hawliau hynny. Bydd y ddeddfwriaeth hon yn 
parhau i ddylanwadu ar ein holl waith wrth i ni ymadael, ac mae hynny'n gwbl gywir.   
 
Cred Llywodraeth Cymru bod y systemau sy'n rhan o'r Ddeddf Hawliau Dynol yn ffordd 
bwysig a phriodol i bobl Cymru herio anghydraddoldeb ac anghyfiawnder ac mae hawliau'r 
Confensiwn sydd wedi'u cynnwys yn y Ddeddf honno, yn gwbl gywir, yn parhau i 
ddylanwadu ar ei pholisïau, deddfwriaeth a phenderfyniadau. O ganlyniad rydym wedi 
parhau i wrthwynebu'n sylfaenol unrhyw ymgais i dynnu yn ôl o'r Confensiwn Ewropeaidd ar 
Hawliau Dynol neu ddiddymu Deddf Hawliau Dynol 1998.  
 
Pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Phapur Gwyn 'The Future Relationship between the 
United Kingdom and the European Union’ ar 12 Gorffennaf 2018 felly, roeddem yn 
croesawu'r ffaith ei fod yn cadarnhau bod y DU wedi ymrwymo i fod yn aelod o'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.2 
 
Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 hefyd yn cynnwys darpariaeth yn ymwneud â 
rhwymedigaethau rhyngwladol y tu hwnt i hawliau'r Confensiwn, ac rydym yn parhau i 
ymrwymo i adlewyrchu  egwyddorion ein rhwymedigaethau rhyngwladol yn ein polisïau, 
deddfwriaeth a phenderfyniadau.  
 
Enghraifft o'r ymrwymiad hwn yw Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 sy'n gosod dyletswyddau ar bersonau sy'n arfer swyddogaethau dan y Ddeddf i 
ystyried Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant ac Egwyddorion y 
Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn. Yn yr un modd, roedd Mesur Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 2011 yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â rhoi mwy o effaith yng 

                       

2
 The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union – 12.07.2018, Tudalen 52 

Tudalen y pecyn 33

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf


3 

 

Nghymru i hawliau a rhwymedigaethau sydd wedi'u nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau'r Plentyn. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn atgyfnerthu ein penderfyniad i 
gynnal a datblygu ein hymrwymiad at gydraddoldeb drwy osod dyletswydd gyfreithiol ar 
gyrff cyhoeddus penodol i osod a chyhoeddi amcanion llesiant, sy'n cyfrannu cymaint â 
phosib i gyflawni nodau llesiant, gan gynnwys Cymru fwy cyfartal. Bydd y camau gweithredu 
hyn yn helpu i sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hamddiffyn yng 
Nghymru. 
 

Yn gywir 

 
CARWYN JONES 
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Rebecca  Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/P/RE/1888/18 

John Griffiths AM 
Chair ELGC Committee 

18 Gorffennaf 2018 

Annwyl John, 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Cais am ragor o 
wybodaeth  

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 21 Mehefin 2018 yn gofyn am ragor o wybodaeth mewn 
perthynas ag ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gysgu ar y stryd. Rwyf 
wedi ateb pob un o’r cwestiynau ychwanegol isod. 

Argymhellion 1 a 2 

1. Pryd y caiff y fersiwn ddiweddaraf o’r Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar
Ddyrannu Llety a Digartrefedd ei chyhoeddi?

Caiff y fersiwn ddiweddaraf o’r Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety
a Digartrefedd ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghori erbyn diwedd 2018.

2. Beth yw’r amserlenni ar gyfer datblygu a chyhoeddi canllawiau arfer gorau ar
gyfer cymhwyso dyletswyddau o dan adran 68 i ddarparu llety dros dro?

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid
allweddol eraill yn ystod yr haf er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu canllawiau arfer
gorau, gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.

3. Beth yw’r amserlenni ar gyfer cynnal yr asesiad annibynnol sy’n ymwneud â
newid y ffordd yr ymdrinnir ag angen blaenoriaethol? Yn benodol, pryd y bydd
Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa i wneud penderfyniad terfynol ar newidiadau
i’r ymagwedd bresennol?
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Bydd yr union amserlenni ar gyfer yr asesiad annibynnol yn cael eu pennu gan y 
broses gomisiynu, fodd bynnag rwy’n glir bod hwn yn waith blaenoriaethol y mae 
angen ei gwblhau cyn gynted â phosibl. Dim ond ar ôl inni ddeall yr holl oblygiadau, 
bwriadol ac anfwriadol, yn llawn y byddwn mewn sefyllfa i wneud penderfyniad ar 
newidiadau i’r ymagwedd bresennol.  

 
Argymhelliad 7  

 
4. Pryd y bydd y canllawiau arfer gorau ar gyfer cysylltiad lleol ar gael? 

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i lywio’r gwaith o ddatblygu canllawiau arfer gorau, 
gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.  

 
Argymhelliad 10  
 

5. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod yr argymhelliad hwn ar y sail bod 
opsiynau talu hyblyg eisoes ar gael i hawlwyr yng Nghymru. Ymddengys o’r 
dystiolaeth a gawsom yn ystod ein hymchwiliad nad yw sefydliadau sy’n 
ymwneud yn uniongyrchol â darparu gwasanaethau digartrefedd o reidrwydd 
yn ymwybodol o’r opsiynau talu hyn.  
 
Hoffem gael rhagor o fanylion am yr opsiynau hyn, gan gynnwys manylion pob 
opsiwn sydd ar gael, a ydynt ar gael i bob hawlydd yng Nghymru, a sut y gellir 
cael mynediad atynt. Yn ogystal, hoffem ichi gadarnhau a fyddwch yn 
ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o’r opsiynau talu hyblyg sydd ar gael gyda’r 
sector tai a digartrefedd a chyda gwasanaethau cynghori ariannol y trydydd 
sector fel blaenoriaeth? 

 
Gwrthododd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad hwn ar y sail nad ydym yn cefnogi 
datganoli budd-daliadau lles na’r broses o’u gweinyddu i Gymru.  Fel mater o 
egwyddor, dylai fod gan bob un ohonom hawl gyfartal i’n gwladwriaeth les. Dylid 
bodloni anghenion dinasyddion yn y DU, lle bynnag y maent yn byw. 
 
Fel y nodwyd yn fy ymateb gwreiddiol, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld 
pob un o hawlwyr y Credyd Cynhwysol yn cael cynnig dewis gwybodus ynglŷn â sut 
y caiff eu Credyd Cynhwysol ei dalu iddynt drwy opsiynau talu hyblyg.  Byddai’r 
opsiynau hyn yn sicrhau bod taliadau’n cael eu gwneud yn amlach na dim ond 
unwaith y mis, bod costau tai yn cael eu talu’n uniongyrchol i’r landlord a bod 
taliadau’n cael eu rhannu ar gyfer y rhai sy’n dymuno hynny.  
 
O ran unigolion a chyplau sy’n hawlio’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru, Lloegr a’r 
Alban, mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sawl ffordd o gefnogi’r hawlwyr sydd 
fwyaf agored i niwed gyda’r broses Trefniadau Talu Amgen. Gall y Trefniadau Talu 
Amgen hyn olygu: 
 

 Talu elfen Costau Tai y Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i’r landlord; 

 Talu’r Credyd Cynhwysol yn amlach nag unwaith y mis; a 

 Threfniadau taliadau Credyd Cynhwysol a rennir ar gyfer cyplau. 
 
Ar ddechrau proses hawlio Credyd Cynhwysol, mae’n rhaid i bawb gael cyfweliad 
cychwynnol wyneb yn wyneb gyda’u hanogwr Canolfan Byd Gwaith.  Yn y cyfarfod 
cychwynnol hwn lle caiff manylion unrhyw gais am Gredyd Cynhwysol eu gwirio, 
megis gwybodaeth rhentu, bydd mecanwaith ar waith i alluogi’r Anogwr Gwaith i Tudalen y pecyn 36



ddechrau trafodaeth gyda’r hawlydd/hawlwyr ynglŷn â sut y caiff Credyd Cynhwysol 
ei dalu, neu a oes angen rhoi Trefniadau Talu Amgen ar waith.  Er enghraifft, 
gofynnir i’r hawlydd a oedd ei Fudd-dal Tai yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r landlord 
o’r blaen, neu a oes gan yr hawlydd ôl-ddyledion rhent sy’n cyfateb i ddau fis o’i rent.  
Os bydd yr hawlydd yn ateb ‘oedd/oes’ i’r naill gwestiwn neu’r llall yna bydd yr 
Anogwr Gwaith yn ei gyfeirio at Drefniant Talu Amgen.  Byddai hyn fel arfer yn 
golygu bod elfen costau tai y Credyd Cynhwysol yn cael ei thalu’n uniongyrchol i’r 
landlord.   

 
Mae adegau eraill pan fydd sgwrs rhwng yr Anogwr Gwaith a’r hawlydd yn gallu bod 
yn sbardun i drafodaeth am Drefniadau Talu Amgen, er enghraifft: 
 

 pan fydd hawlydd yn gofyn am daliad ymlaen llaw ac wedi gofyn am gymorth 
gyda Chymorth Cyllidebu Personol; 

 os oes newid yn amgylchiadau’r hawlydd lle maent wedi llwyddo i sicrhau 
tenantiaeth ar ôl bod yn ddigartref; 

 os yw’r cwsmer yn dioddef o unrhyw salwch meddwl neu’n cael anhawster i 
reoli cyllideb (efallai drwy ofyn am Dalebau Banc Bwyd); 

 mewn rhai amgylchiadau bydd y landlord yn gwneud cais yn awtomatig am 
‘daliad a reolir’ o’r elfen costau tai yn uniongyrchol iddynt hwy os ydynt yn 
ymwybodol bod gan yr hawlydd hanes o ôl-ddyledion rhent NEU i atal unrhyw 
ôl-ddyledion rhent rhag digwydd; 

 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi esbonio nad dyma’r unig fath o sgwrs a all 
fod yn sbardun i drafodaeth am Drefniadau Talu Amgen gyda’r hawlydd, gall hyn 
ddigwydd ar unrhyw adeg yn ystod ‘cais’ unigolyn/cwpl am Gredyd Cynhwysol. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu sawl gwaith at Weinidogion yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 
gofyn iddynt roi mwy o ystyriaeth i gynnig y dewisiadau ‘talu’ hyn yn rhagweithiol ar 
sail mwy gwybodus i hawlwyr yng Nghymru, ac fe’i cynghorwyd bod y broses ar gyfer 
Trefniadau Talu Amgen yn ei lle at y diben hwn.  Fodd bynnag, yn anecdotaidd, 
mae’n ymddangos bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn anghyson o ran y modd 
mae’n gweithredu’r Trefniadau Talu Amgen ar draws Cymru.  
 
Yn ychwanegol at fy ymateb blaenorol, rydym bellach wedi sefydlu Bwrdd ar y Cyd 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, sy’n edrych ar faterion gweithredu’r Credyd 
Cynhwysol.  Gallaf gadarnhau y bydd y Bwrdd hwn fel blaenoriaeth yn edrych ar beth 
arall y gellir ei wneud i wella ymwybyddiaeth a’r cyfathrebu ynglŷn ag argaeledd 
Trefniadau Talu Amgen, yn arbennig i landlordiaid, gwasanaethau cynghori a 
sefydliadau’r trydydd sector, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed, gan gynnwys y 
sector tai a digartrefedd. 

 
Argymhelliad 11 
 

6. Pryd y bydd canllawiau arfer gorau yn cael eu cyflwyno ar sut y caiff 
aelwydydd sy’n agored i niwed eu cartrefu a’u cefnogi er mwyn iddynt allu 
cynnal eu llety?  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i lywio’r broses o ddatblygu canllawiau arfer gorau, 
gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.  
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Argymhelliad 12 
 

7. Beth yw’r amserlenni ar gyfer asesu sut y mae cyllid trosiannol a ddyrennir i 
awdurdodau lleol wedi cael ei ddefnyddio i wella mynediad pobl ddigartref i’r 
sector rhentu preifat? 

 
Bydd yr asesiad yn cael ei gynnal yn yr Hydref er mwyn llywio ein cynlluniau 
hirdymor i wneud y mwyaf o effaith y sector rhentu preifat yng Nghymru. 

 
Argymhelliad 14 
 

8. Beth yw’r amserlenni ar gyfer adolygu’r trefniadau symud ymlaen presennol? 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i adolygu’r trefniadau symud ymlaen presennol, gyda’r 
bwriad o nodi a hybu arfer gorau. 

 
Argymhelliad 27  
 

9. A fydd canfyddiadau’r Cynlluniau Braenaru Cyllid Hyblyg ar gael cyn cylch 
nesaf y gyllideb?  

 
Mae gennym ddull cynhwysfawr o werthuso’r Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chymorth 
arfaethedig.  Yn ogystal â gwerthusiad annibynnol ffurfiol gan Wavehill, bydd amrywiaeth 
o ffynonellau tystiolaeth eraill yn cael eu hystyried, gan gynnwys gwybodaeth gan 
Gymdeithas Trysoryddion Cymru.   
 
Mae’r gwerthusiad annibynnol wedi’i strwythuro yn y fath fodd fel y bydd yn darparu 
tystiolaeth barhaus i lywio ein hasesiad o’r gwaith o’i roi ar waith. Mae ein dull sy’n 
seiliedig ar ymchwil gweithredol yn golygu ein bod yn cynnal trafodaethau rheolaidd 
gyda’r gwerthuswyr a disgwylir iddynt gyflwyno eu hadroddiad ar y canfyddiadau cyntaf 
ym mis Medi.   
 

 
Rwy’n ddiolchgar am ddiddordeb a gwaith parhaus y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau mewn perthynas â’r maes gwaith hanfodol hwn. 
 

Yn gywir 
 

 
 
 
Rebecca  Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration   
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Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid/Arweinydd y Tŷ 

23 Awst 2018 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet ac Arweinydd y Tŷ 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 

Fel y gwyddoch, mae ein tri Phwyllgor yn cydweithio fel rhan o'n gwaith craffu ar y gyllideb 

ddrafft.  Mae hyn mewn ymateb uniongyrchol i alwadau gan randdeiliaid yn ystod 

ymgysylltiad rhagarweiniol rhanddeiliaid â'r Pwyllgor Cyllid ar gyllideb 2019/20.  

Roedd hyn yn cynnwys angen i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc mewn perthynas â'r 

gyllideb ddrafft. At hynny, galwodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol hefyd am 

ragor o waith craffu ar ansawdd asesiadau effaith.  

Gan fod hyn yn cyd-fynd â materion y mae ein holl bwyllgorau wedi'u hystyried yn ein 

gwaith craffu priodol ar y gyllideb dros y blynyddoedd diwethaf, rydym yn cynnal cyfarfod 

ar y cyd ar 15 Tachwedd i'w trafod ymhellach. Rydym yn ddiolchgar bod y ddau ohonoch 

wedi cytuno i ddod i'r sesiwn hon. Cyn y sesiwn, cofiwch roi papur i ni sy'n nodi'r canlynol: 

• dull yr asesiad effaith integredig strategol eleni;

• gwelliannau penodol a wnaed i'r asesiad effaith integredig strategol ers

adolygiad 2016 o asesiadau effaith Llywodraeth Cymru;

• sut y llywiodd yr Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol y ffordd y

cynhaliwyd yr asesiad effaith integredig strategol eleni;
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• sut y mae hawliau plant wedi'u hystyried a'u hasesu ar gyfer y gyllideb ddrafft hon, 

yn unol â dyletswydd sylw dyledus Llywodraeth Cymru i CCUHP (i gynnwys 

manylion am benderfyniadau a wnaed mewn perthynas â darparu asesiad 

annibynnol o'r effaith ar hawliau plant, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Plant, 

Pobl Ifanc ac Addysg, a'r rhesymeg sylfaenol am y penderfyniadau hynny); 

• sut roedd effaith benthyciadau Llywodraeth Cymru a phwerau treth incwm newydd 

yn llywio'r asesiad effaith integredig strategol;  

• sut y mae'r asesiad effaith integredig strategol yn dangos effaith ariannol 

penderfyniadau Llywodraeth Cymru; 

• sut y cafodd Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg ynghyd ag Adolygiad 

Cyflym o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20, a wnaeth 

argymhellion penodol ynghylch buddsoddi cyfalaf, effaith ar yr asesiad effaith 

integredig strategol eleni. 

Rydym yn cydnabod bod materion sy'n ymwneud ag asesu effaith y tu hwnt i gylch gwaith 

ein tri phwyllgor. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio y bydd y sesiwn hon yn llywio gwaith 

craffu ar faterion cyllidebol trawsbynciol yn y dyfodol. 

Byddai'n ddefnyddiol cael eich papur erbyn 25 Hydref.  

Yn gywir 

 

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  

Y Pwyllgor Cyllid  

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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July 23, 2018 
 
Dear John,  
 
We’d like to thank you and the committee for inviting us to provide evidence on the Renting Homes (Fees 
etc.) (Wales) Bill on July 11. We are writing to provide additional information about our concerns around 
the ‘right to rent’ scheme; these concerns are shared by all signatories to this letter.   
 
In the current draft of the fees bill, ‘right to rent’ is referenced in relation to the treatment of holding 
deposits (Part 3).  The explanatory notes within this section state: 

“Paragraph 7 provides that the landlord does not have to repay a holding deposit if the landlord is 
prohibited by section 22 of the Immigration Act 2014 from letting premises to the prospective contract-
holder (because the prospective contract-holder is disqualified from renting privately by reason of his or her 
immigration status).” 

As a general principle we feel that unless prospective tenants have deliberately misrepresented their 
circumstances they should not be left substantially out of pocket. Also given the lack of understanding 
around the scheme there is considerable danger that right to rent decisions may be incorrect.  

More broadly, independent research of the scheme in England1 found that: 

 It has led to a rise in discriminatory letting practices. 51 per cent of landlords say they are now less 

likely to rent to a non-EU national, while 42 per cent are less likely to rent to anyone without a 

British passport 

 It (the scheme) is not widely understood by landlords. 27 per cent of landlords are either unaware of 

the scheme or don’t feel like they understand their obligations 

 Levels of enforcement are low. Only 654 individuals have come to the Home Office’s attention as a 

result of the scheme, and only 31 of these have since been removed from the country.  

                                                        
1
 http://www.jcwi.org.uk/news-and-policy/passport-please (Accessed 11/07/18) 
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The ‘right to rent’ scheme is currently the subject of a judicial review, we do however believe there are 
tangible steps the Welsh Government could take at present: 

 

 Ensure landlords cannot retain holding deposits as a result of ‘right to rent’ checks  

 Re-consider the inclusion of the ‘right to rent’ check within the legislation. We feel, considering the 

evidence,  that the policy is discriminatory and therefore it should not be included 

 Call on the UK government to urgently undertake additional evidence gathering and evaluation 

exercises to meet the concerns posed by the independent research  

 

We would be grateful if the committee would consider the points above as you work towards formulating 
recommendations.   

If you would like any further information on anything contained within this letter then please don’t hesitate 
to get in touch. 

Yours sincerely,  
 

 
 
Matt Dicks   Alicja Zalesinska   Ruth Coombes 
Director, CIH Cymru.  Director, Tai Pawb    Head of Wales, EHRC 
  

 
 
 
 
 
 

Dr. Simon Hoffman    John Puzey   Stuart Ropke 
Associate Professor,    Director, Shelter Cymru  Chief Executive, CHC 
College of Law & Criminology, 
Swansea University  
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 
 Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

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 MAL/RE/0386/18 

John Griffiths AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

 4 Medi 2018 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr ar ôl imi ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 21 Mehefin 2018. Yn y 
cyfarfod hwnnw, cytunais y byddwn yn darparu rhagor o fanylion am y materion hynny yr 
ydych wedi'u codi yn eich llythyr. Rwy'n ymateb yn ôl trefn y materion a godwyd. 

Asesiad o dystiolaeth fod deddfwriaeth gyfatebol i'r Bil a gyflwynwyd gan Lywodraeth yr 
Alban wedi arwain at gynnydd mewn rhenti. 

Yn dilyn rhoi Deddf Tai Rhent (yr Alban) 2011 mewn grym, mae rhai rhanddeiliaid wedi 
dadlau, ar sail data a oedd ar gael drwy ystadegau rhenti'r sector preifat: 2010 – 20171, fod 
cyswllt achosol rhwng Deddf 2011 a’r cynnydd mewn rhenti o 4.2% a gofnodwyd yn ystod 
2012-13.  

Cafodd y mater o gynnydd mewn rhenti ei archwilio mewn ymchwiliad gan Dŷ'r Cyffredin i'r 
gwaharddiad rhag codi ffioedd asiantiaid gosod eiddo yn yr Alban ym mis Mawrth 20152, ac 
nid oedd yr ymchwiliad hwnnw wedi dod o hyd i dystiolaeth gadarn fod y cynnydd mewn 
rhenti'n gysylltiedig â Deddf 2011. Cafodd y profiad yn yr Alban yn sgil Deddf 2011 ei 
archwilio hefyd fel rhan o waith ymchwil3 a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. Roedd 
dadansoddiad meintiol y cyfeiriwyd ato yn y gwaith ymchwil yn dangos y bu effaith 
chwyddiannol fach o 1-2%, am ran o 2013 o leiaf, oherwydd y gwaharddiad rhag codi 
ffioedd asiantiaid gosod eiddo. Fodd bynnag, casgliad y dadansoddiad oedd ei bod yn 
debygol mai ymateb ymylol a thymor byr oedd hwnnw. Mae'r mater hwn yn cael ei ystyried 
ymhellach yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy’n gysylltiedig â'r Bil.  

1 https://beta.gov.scot/publications/private-sector-rent-statistics-scotland-2010-2017/pages/8/  
2
 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmcomloc/964/964.pdf  

3
 https://gov.wales/statistics-and-research/research-letting-agent-fees-tenants/?skip=1&lang=cy 
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A yw'r ddarpariaeth ym mharagraff 3(b) o Atodlen 2 i Fil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) 
(Cymru), sy'n ymdrin ag ad-dalu blaendaliadau cadw, yn atal landlordiaid rhag torri unrhyw 
gytundeb i gynnal gwaith cyn dyddiad meddiannu'r denantiaeth?  
 
Mae diben blaendaliadau cadw wedi'i gyfyngu i sicrhau y bydd yr eiddo'n cael ei dynnu oddi 
ar y farchnad tra bydd gwiriadau'n cael eu cynnal a'r contract yn cael ei lunio. Dylid cynnwys 
unrhyw ymrwymiad mewn perthynas â chynnal gwaith cyn i'r eiddo gael ei feddiannu fel un 
o delerau'r contract, i sicrhau bod modd ei orfodi o dan y contract. 
 
A ddylai symiau a ddaw o ddirwyon a roddwyd gan y llysoedd am droseddau o dan y Bil 
gael eu rhoi i awdurdodau tai lleol, gan gynnwys y symiau hynny a ddaw yn sgil 
hysbysiadau cosb benodedig?  
 
O dan adran 38 o Ddeddf Llysoedd 2003, rhaid i unrhyw ddirwy a roddwyd gan Lys yr 
Ynadon gael ei thalu gan yr Arglwydd Ganghellor i'r Gronfa Gyfunol. Er gwaethaf pryderon 
posibl ynghylch cymhwysedd o ran y cynnig hwnnw, nid ydw i o'r farn ei bod yn briodol i 
ddirwyon a roddwyd gan lysoedd ynadon gael eu rhoi i awdurdodau lleol, nac i'r dirwyon 
hynny fynd yn ffynhonnell incwm awdurdodau lleol. 
 

Cyfeiriadau at waith gosod a gwaith asiantaeth gosod eiddo yn y Bil. 
 
Rwy'n ddiolchgar i'r Pwyllgor am nodi'r anghysondeb hwn yn y Bil. Er mwyn sicrhau 
cysondeb â Deddf 2014, byddaf yn gwneud yn siŵr bod gwelliant yn cael ei wneud yng 
ngham 2, fel bod adran 4 yn cyfeirio at “waith gosod” yn hytrach nag at “waith asiantaeth 
gosod eiddo”. 
 
O dan adrannau 2(6), 3(5) ac 17, a ddylai'r Bil ei gwneud yn ofynnol fod llog yn cael ei dalu 
neu a fyddai llys yn dyfarnu llog yn awtomatig?  
 
Mae gan y Llys Sirol eisoes y pŵer i ddyfarnu llog ar ddyledion ac iawndal. O ran y Llys 
Ynadon, gallai dirwy yn sgil euogfarn gynnwys nifer o elfennau (y ddirwy ei hun, costau 
erlynydd, a gordal), ac y mae pob un yn eu tro'n dibynnu ar allu'r troseddwr i dalu'r dirwy. 
Unwaith eto, byddai angen ystyried cymhwysedd o ran y cynnig hwnnw. 
  
Ystyr adran 2(3) yn y Bil (sy'n berthnasol i landlordiaid yn unig), ac egluro pam nad oes 
darpariaeth gyfatebol ar gyfer asiantiaid gosod eiddo yn adran 3.  
 
Mae adran 2(3) o'r Bil yn darparu eithriad i'r gwaharddiad ar daliadau os yw'r contract am 
wasanaethau yn cael ei ddarparu gan y person sydd â hawl i fyw yn yr annedd. Un 
enghraifft yw os yw deiliad y contract o dan gontract cyflogi ac yn byw yn yr annedd fel 
amod cyflogaeth, er enghraifft gofalwr. Byddai contract am wasanaethau yn berthnasol i 
landlord, ond ni fyddai'n berthnasol i asiant gosod eiddo. Am y rheswm hwnnw, mae'n 
briodol i'r eithriad fod yn berthnasol i landlordiaid ac nid i asiantiaid gosod eiddo. 
 
Beth oedd y sail resymegol dros bennu "di-hid" fel y trothwy ar gyfer Adran 12(1)(b) a 
12(2)(a)? Pam na ddewiswyd trothwy is esgeuluster? 
 

Mae'r ddarpariaeth yn y Bil yn adlewyrchu gweithgareddau sy'n rhai troseddol yn hytrach 
na’n rhai esgeulus fel sail ar gyfer pennu bod darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol 
yn droseddau. Wrth ddatblygu'r ddarpariaeth, ceisiwyd sicrhau cysondeb ag adran 39 o 
Ddeddf 2014. O dan yr adran honno, mae person:  
(a) sy'n darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol i berson arall;  
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(b) sy'n gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol, neu'n ddi-hid o ran a yw'n anwir neu'n 
gamarweiniol; ac  
(c) sy'n gwybod y bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio gan awdurdod trwyddedu mewn 
perthynas ag unrhyw rai o'i swyddogaethau o dan Ran 1 o'r Ddeddf honno (Rheoleiddio Tai 
Rhent Preifat)  
yn cyflawni trosedd. Ni ddewiswyd trothwy is am droseddau o'r fath, oherwydd ni fyddai 
hynny'n adlewyrchu weithred fwriadol i dwyllo.  
 

Gobeithio bod yr eglurhad hwn yn cynnig mwy o eglurder am bwrpas ac effaith y Bil.  

 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration  
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Cadeiryddion y Pwyllgorau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf:  EJ/KD/LPR 

18 Gorffennaf 2018 

Annwyl Gadeirydd 

Ysgrifennaf atoch ynghylch ein cynlluniau ar gyfer y ddwy fenter Senedd@... nesaf: 

 Senedd@Aberystwyth - wythnos yn dechrau ar 3 Rhagfyr 2018;

 Senedd@Caerffili - wythnos yn dechrau ar 25 Mawrth 2019.

Rydym yn y broses o ddylunio ein rhaglen o ddigwyddiadau a gaiff ei hategu gan sesiynau 

allgymorth ac addysg gydag ysgolion, colegau, grwpiau ieuenctid, grwpiau cymunedol, 

busnesau ac elusennau yn yr ardal. 

Yn ystod mentrau blaenorol Senedd@, mae pwyllgorau wedi cynnal cyfarfodydd ffurfiol a 

sesiynau ymgysylltu anffurfiol mewn lleoliadau cymunedol i annog pobl i gymryd rhan yn 

eu gwaith.  Mae Senedd@Aberystwyth a Senedd@Caerffili yn gyfle i godi proffil eich 

Pwyllgor, ac ymgysylltu'n uniongyrchol â rhanddeiliaid a dinasyddion lleol.  Felly buasem 

yn ddiolchgar pe baech yn ystyried a hoffai eich pwyllgor gymryd rhan yn un neu’r ddau 

Senedd@ a rhoi gwybod inni beth rydych yn bwriadu ei wneud drwy gysylltu â Kevin 

Davies (kevin.davies2@assembly.wales). 

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad. 

Yn gywir 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Cyflwyniad ysgrifenedig ar 
gyfer: 
Rapporteur Arbennig y 
Cenhedloedd Unedig ar dlodi 
eithafol a hawliau dynol 

Medi 2018 

www.cynulliad.cymru 

Y Pwyllgor 

1. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i
gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi
yng Nghymru, a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

2. Rydym yn Bwyllgor y Cynulliad, a sefydlwyd yn 2016 (yn dilyn etholiadau mis
Mai 2016). Cawsom ein sefydlu i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth
Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r
meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

▪ Llywodraeth leol

▪ Tai

▪ Adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol

▪ Trechu tlodi

▪ Cyfle cyfartal; a

▪ Hawliau dynol.

3. Rydym yn Bwyllgor trawsbleidiol, gyda chynrychiolaeth gan bob un o'r pedair
plaid wleidyddol yn y Cynulliad. Ceir rhestr o'n haelodaeth yn Atodiad 1.
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4. Roedd y pwyllgor a oedd yn ein rhagflaenu yn y Cynulliad diwethaf (2011-
2016), sef y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, hefyd yn 
cymryd diddordeb brwd mewn tlodi. Mae'r cyflwyniad hwn yn tynnu ar waith y 
ddau bwyllgor. Mae rhestr o'r gwaith perthnasol ar gael yn Atodiad 2.     

5. Nid ydym wedi ymateb i'r holl gwestiynau.   

Cyflwyniad 

6. Mae mwy nag un o bob pump o bobl yng Nghymru (23 y cant o'r 
boblogaeth) yn byw mewn tlodi ar hyn o bryd, sef y lefel uchaf o holl wledydd y 
DU. Mae hyn yn golygu bod 710,000 o bobl yng Nghymru yn byw islaw'r llinell 
dlodi, gan gynnwys 185,000 o blant, 405,000 o oedolion o oedran gweithio a 
120,000 o bensiynwyr. 

7. Mae rhagolygon tlodi yng Nghymru yn rhagweld nad yw'r sefyllfa yn 
debygol o wella. Erbyn 2021-22, amcangyfrifir y bydd 27 y cant o boblogaeth 
Cymru yn byw mewn tlodi, ac y bydd 39 y cant o blant yn byw mewn tlodi. 

8. Disgwylir i nifer y bobl yng Nghymru sy'n byw mewn tlodi gynyddu 3 pwynt 
canran erbyn 2021-22. Y cynnydd hwn yw'r trydydd uchaf ymhlith pob un o 
ranbarthau'r DU, y tu ôl i Ogledd Iwerddon a gogledd-ddwyrain Lloegr yn unig, 
sy'n wynebu cynnydd o 4 pwynt canran yr un. Rhagwelir y bydd lefel tlodi plant 
yng Nghymru yn cynyddu 10 pwynt canran erbyn 2021-22, sy'n uwch na phob 
ardal heblaw gogledd-ddwyrain Lloegr, lle disgwylir i dlodi plant gynyddu 12 
pwynt canran. 

 

(1) Beth yw'r diffiniad o dlodi a thlodi eithafol y mae'ch sefydliad 
yn ei ddefnyddio yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig ac i ba 
raddau y mae diffiniadau swyddogol a ddefnyddir gan y 
wladwriaeth yn cwmpasu tlodi yn ddigonol yn ei holl 
ddimensiynau? 

9. Yn 2015, ymchwiliodd adroddiad ynghylch Tlodi ac anghydraddoldeb yng 
Nghymru gan y pwyllgor a oedd yn ein rhagflaenu i'r diffiniad o dlodi (neu 
ddiffyg) a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru. Argymhellodd y dylai'r Llywodraeth: 

"fabwysiadu diffiniad clir o dlodi, yn seiliedig ar anghenion ac 
adnoddau, yn hytrach na'r mesur safonol sy'n seiliedig ar incwm. Dylai 
dull y llywodraeth o drechu tlodi gael ei lunio ar sail mynd i'r afael ag 
anghenion dynol sylfaenol pob person – mae hyn yn golygu bwyd, 
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cysgod a thanwydd. Hefyd, dylai'r diffiniad gyfeirio at yr ymchwil 
ynghylch 'safon incwm gofynnol' Sefydliad Joseph Rowntree, sy'n 
seiliedig ar yr hyn y mae aelodau o'r cyhoedd yn ei feddwl yw digon o 
arian i fyw arno er mwyn byw mewn ffordd sy'n dderbyniol yn 
gymdeithasol." 

10. Nid oes gan Lywodraeth Cymru strategaeth dlodi ar hyn o bryd, fel yr oedd 
ganddi mewn Cynulliadau blaenorol. Mae hyn yn golygu nad yw o hyd yn 
cyhoeddi diffiniad clir o'r hyn y mae tlodi yn ei olygu, i'w ddefnyddio gan ei 
hadrannau ei hun, yn ogystal â chan awdurdodau lleol a chyrff yn y sectorau 
preifat a gwirfoddol sy'n gweinyddu gwasanaethau ar ei rhan gan ddefnyddio 
arian cyhoeddus. 

11. Rydym wedi galw ar Lywodraeth Cymru i unioni'r mater hwn dro ar ôl tro. Fe 
wnaeth dau o'n hadroddiadau diweddar yn edrych ar dlodi yng Nghymru, sef 
Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd a Gwneud i'r Economi Weithio i'r 
Rheini sydd ag Incwm Isel, yr un argymhelliad, a wrthodwyd gan Lywodraeth 
Cymru ar y ddau achlysur: 

"Rydym yn argymell yn gryf bod strategaeth glir ar gyfer trechu tlodi yn 
cael ei chyhoeddi, un sy'n dwyn ynghyd yr elfennau niferus o waith i 
leihau tlodi i helpu i ddarparu cyfeiriad clir ac i helpu'r Cynulliad i graffu 
ar ddull y Llywodraeth. Dylai'r strategaeth gynnwys dangosyddion 
perfformiad clir i sicrhau rheoli perfformiad effeithiol, yn ogystal â nodi 
sail dystiolaeth ehangach i helpu i ategu gwerthusiad effeithiol o 
wahanol ddulliau o drechu tlodi." 

12. Wrth wrthod yr argymhelliad am yr ail dro, dywedodd Llywodraeth Cymru 
wrthym fod ei strategaeth genedlaethol 'Ffyniant i Bawb' yn cynnig fframwaith ar 
gyfer ein dull llywodraeth gyfan o gynyddu ffyniant a mynd i'r afael ag achosion 
sylfaenol tlodi mewn ffordd fwy effeithiol a chydgysylltiedig.  Ychwanegodd ei bod 
am osgoi strategaethau ar wahân sy'n methu â defnyddio ymagwedd gyfannol 
tuag at faterion cymhleth. Dywedodd y gall ond ymateb yn effeithiol i'r her 
hirdymor o fynd i'r afael â thlodi drwy gydgysylltu popeth y mae'n ei wneud. 

13. Nid ydym yn credu bod cael strategaeth â ffocws unigol yn atal y 
posibilrwydd o ymagwedd gyfannol tuag at fynd i'r afael â thlodi. Rydym yn 
arbennig o bryderus oherwydd nid ydym yn credu bod Ffyniant i Bawb a'r Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi cysylltiedig yn pennu mesurau perfformiad, a chamau 
clir gyda therfynau amser cysylltiedig. Yn ein hadroddiad "Gwneud i'r economi 
weithio i'r rheini sydd ag incwm isel",  dywedom fod y "diffyg dangosyddion a 
cherrig milltir [yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi] yn hepgoriad sylweddol."  
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14. Rydym hefyd yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu un cynllun 
gweithredu cydgysylltiedig. Er y derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad 
hwn 'mewn egwyddor', nid oedd ymateb y Llywodraeth yn rhoi sicrwydd i ni. 
Byddwn yn parhau i gadw golwg agos ar y mater hwn.   

(2) Beth yw eich barn am ddull swyddogol y llywodraeth o fesur 
tlodi ar hyn o bryd, beth yw diffygion y dull presennol a pha 
ddewisiadau eraill a fyddai'n ymarferol? 

15. Fe wnaeth y Pwyllgor a oedd yn ein rhagflaenu ystyried y mater hwn. Nododd 
ei adroddiad yn 2015: 

"Nid un grŵp penodol yw pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru, ac 
mae angen i Lywodraeth Cymru wella'r data sydd ganddi am dlodi i 
adlewyrchu hyn.  

Oherwydd bod prinder data, clywsom fod llunwyr polisi ar hyn o bryd 
yn  'gweithio yn y tywyllwch'. Mae hyn yn annerbyniol. Mae angen i 
Lywodraeth Cymru fynd ati ar frys i ddatblygu sylfaen dystiolaeth gref 
sy'n nodi'n union pwy sydd mewn tlodi, ac sy'n disgrifio'n glir ddwyster a 
dyfalbarhad tlodi yng Nghymru. Dylai hyn fynd law yn llaw â 
gwelliannau dramatig i'r trefniadau ar gyfer monitro rhaglenni 
presennol sy'n gallu dangos cynnydd pendant o ran lleihau tlodi, neu 
ddiffyg hynny. Fel arall, bydd y sefyllfa bresennol yn parhau: polisi yn 
cael ei ddatblygu heb dystiolaeth; perfformiad yn cael ei fonitro heb 
ddata." 

16. Yn 2017 fel rhan o'n hymchwiliad i ddiwedd prif raglen trechu tlodi 
Llywodraeth Cymru, cawsom ein hargyhoeddi: 

"ei bod hi’n briodol i Lywodraeth Cymru ariannu astudiaeth hydredol o 
dlodi yng Nghymru i wneud yn iawn am y diffyg data sefydledig o 
Cymunedau yn Gyntaf. Mewn gohebiaeth i’r Pwyllgor, amlinellodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ddwy astudiaeth â 
chefnogaeth Llywodraeth Cymru sy’n gallu darparu rhagor o ddata a 
gwybodaeth i helpu i lywio polisïau. Dywedodd hefyd fod Llywodraeth 
Cymru wrthi’n ystyried dichonoldeb creu mesur unigol o amddifadedd 
yng Nghymru gan ddefnyddio data gweinyddol. Croesawn y gwaith 
hwn, ond nid yw’n mynd yn ddigon pell yn ein barn ni. Rydym ni’n dal i 
gredu y byddai’n werth chweil i Lywodraeth Cymru bwyso a mesur 
dichonoldeb astudiaeth hydredol benodol o dlodi yng Nghymru." 
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17. Ymatebodd Llywodraeth Cymru drwy ddweud y bydd yn "gwneud gwaith i 
archwilio dichonoldeb astudiaeth hydredol, gan edrych ar y costau, yr opsiynau, y 
buddion ac effeithiau astudiaeth bosib ochr yn ochr â ffyrdd eraill o wella data. Yn 
ogystal, mae cryn bosibiliadau o ran cysylltu data drwy’r Rhwydwaith Ymchwil 
Data Gweinyddol a allai fod yn ffordd gryfach o ddeall canlyniadau unigolion dros 
amser, a hynny’n fwy manwl nag y byddai un arolwg newydd yn ei ganiatáu."  

(5) A allwch chi nodi sut mae tlodi a thlodi eithafol yn y Deyrnas 
Unedig yn croestorri â materion hawliau cymdeithasol ac 
economaidd (fel yr hawl i addysg neu'r hawl i ofal iechyd)? 
Rhowch enghreifftiau drwy gyfeirio at achosion penodol a 
normau perthnasol ym maes cyfraith hawliau dynol rhyngwladol. 

18. Ceir nifer o enghreifftiau o sut y mae tlodi eithafol yn croestorri â hawliau sifil 
a gwleidyddol a hawliau economaidd a chymdeithasol yng Nghymru: 

▪ Canfu ein hymchwiliad diweddar i gysgu ar y stryd yng Nghymru mai 
47 oed yw disgwyliad oes person sy'n cysgu ar y stryd. Ar hyn o bryd, mae 
dros 300 o bobl yn byw ar strydoedd Cymru, sy'n groes i'w hawl i fywyd a 
llesiant corfforol a meddyliol. Gwnaethom ystod o argymhellion 
ymarferol i leihau achosion o gysgu ar y stryd yng Nghymru, gan 
gynnwys diddymu 'angen blaenoriaethol' am lety i sicrhau bod angen 
blaenoriaethol yn cael ei bennu yn achos pob person sy'n byw ar y stryd. 

▪ Yn ein hymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, fe 
wnaethom glywed hanesion o amddifadedd ymysg pobl sy'n aros am 
ganlyniadau ceisiadau lloches. Fe wnaethom ganfod "[nad] yw nifer y 
bobl amddifad yng Nghymru yn hysbys, ond mae nifer y bobl sydd 
wedi'u hatgyfeirio at y Groes Goch Brydeinig i gael cymorth 
amddifadedd yng Nghasnewydd a Chaerdydd wedi dyblu yn y 
blynyddoedd diweddar (o 564 achos yn 2013, i 1,027 yn 2015)". Er ein bod 
yn croesawu cynigion diweddar Llywodraeth Cymru i atal amddifadedd 
drwy bolisi cynhwysiant ariannol, rydym yn pwysleisio ein casgliad "[nad] 
yw’r ffaith mai Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol yn y pen draw am fewnfudo 
yn anwybyddu’r ddyletswydd foesol sydd ar Lywodraeth Cymru i helpu 
pobl yng Nghymru sydd mewn angen dybryd". Rydym yn parhau i 
argymell y dylai Llywodraeth Cymru sefydlu cronfa grant brys fechan ar 
gyfer ceiswyr lloches a'r rheini nad oes ganddynt hawl i arian cyhoeddus, 
sy'n debyg i gynllun y Groes Goch yng Ngogledd Iwerddon. 
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▪ Yn ein hymchwiliad diweddar i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith, fe 
wnaethom ganfod bod 54,000 o fenywod yn y DU yn colli eu swyddi 
bob blwyddyn oherwydd arferion cyflogaeth gwahaniaethol. Fe 
wnaethom glywed nifer o enghreifftiau o fenywod mewn cyflogaeth â 
chyflog isel yn cael eu diswyddo neu eu gorfodi i adael yn ystod cyfnod 
mamolaeth neu ar ôl dychwelyd i'r gwaith. Fe wnaethom glywed hefyd 
"ei bod yn hawdd cael gweithwyr yn lle pobl mewn gwaith di-grefft yn y 
farchnad lafur, a’u bod felly'n fwy agored i wahaniaethu a thriniaeth 
annheg o ganlyniad i feichiogrwydd a mamolaeth".  

(6) Pa rannau o'r Deyrnas Unedig y dylai'r Rapporteur Arbennig 
ymweld â nhw yn sgil y sefyllfa o ran tlodi a hawliau dynol yn y 
rhannau hynny? 

19. Dylai'r Rapporteur Arbennig ymweld â Chymru, fel y wlad sydd â'r lefelau 
uchaf o dlodi yn y DU. Dylai ymweld ag ardaloedd gwledig a threfol i ddeall sut y 
mae tlodi a thlodi eithafol yn dangos ei hun mewn gwahanol gyd-destunau, a sut 
y mae materion sy'n unigryw i Gymru (fel y Gymraeg a'r cyd-destun datganoli) yn 
effeithio ar fynediad at gyflogaeth, gwasanaethau cyhoeddus a budd-daliadau.  

(7) Pa unigolion a sefydliadau y dylai'r Rapporteur Arbennig 
gwrdd â nhw yn ystod ei ymweliad â'r Deyrnas Unedig? 

20. Yng Nghymru: Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau; 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith; Sefydliad Bevan; Oxfam 
Cymru; Cynghrair Ffoaduriaid Cymru; Ymddiriedolaeth Trussell; Shelter Cymru; 
Crisis; Llamau. 

C. Y CREDYD CYNHWYSOL 

(16) Beth yw effaith y Credyd Cynhwysol ar dlodi a bywydau pobl 
dlawd yn y Deyrnas Unedig hyd yn hyn? Byddai hefyd yn 
ddefnyddiol gwahaniaethu rhwng effaith benodol y Credyd 
Cynhwysol ar grwpiau penodol, gan gynnwys plant, pobl ag 
anableddau, menywod a grwpiau eraill a allai fod yn fwy agored i 
niwed ar sail pwy ydyn nhw a'u hamgylchiadau. 

 

21. Fe wnaethom godi ystod o faterion penodol ynghylch cyflwyno'r Credyd 
Cynhwysol y gellir eu darllen yn ein gohebiaeth gyda Llywodraeth y DU.  
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22. Yn ein hadroddiad diweddar ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru, fe 
wnaethom dynnu sylw at ddiwygio lles fel un o'r materion strwythurol sy'n achosi 
cysgu ar y stryd ac un o'r ffactorau sydd wedi achosi'r cynnydd diweddar mewn 
cysgu ar y stryd. Ein pryder mwyaf yw nad yw canlyniadau llawn Credyd 
Cynhwysol wedi'u gweld eto yng Nghymru. 

23. Yn ein hymchwiliad 'Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm 
isel', fe ddaethpwyd i'r casgliad a ganlyn: 

"Yn y sefyllfa ariannol bresennol, ac yn wyneb diwygiadau lles, mae 
rheoli cyllid yn dod yn fwyfwy heriol, i'r rhai tlotaf a mwyaf agored i 
niwed yn ein cymunedau.  

Credwn y byddai cael yr hyblygrwydd i newid y ffordd y caiff y Credyd 
Cynhwysol ei weinyddu yn galluogi Llywodraeth Cymru i weithredu 
mewn ffordd sy'n fwy addas i ddiwallu anghenion hawlwyr yng 
Nghymru. Er enghraifft, darparu taliadau i hawlwyr ddwywaith y mis a'u 
galluogi i gael eu gwneud yn uniongyrchol i landlordiaid er mwyn 
helpu i leihau'r risg o ôl-ddyledion rhent. Rydym yn argymell y dylai 
Llywodraeth Cymru ystyried gofyn am bwerau dros weinyddu'r Credyd 
Cynhwysol yn debyg i'r rhai sydd ar gael i Lywodraeth yr Alban." 

 

F. Brexit 

(28) Beth yw goblygiadau posibl Brexit i sefyllfa'r rheini sy'n byw 
mewn tlodi yn y Deyrnas Unedig? 

24. Yn ein hymchwiliad ar y cyd i effaith Brexit ar hawliau dynol yng Nghymru, 
fe wnaethom nodi “ar hyn o bryd, bydd Cymru'n cael £370 miliwn y flwyddyn gan 
yr Undeb Ewropeaidd i'w fuddsoddi yn Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a 
Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020 [sy'n cynnwys Cronfa Gymdeithasol Ewrop a 
Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop]. […] Cyfle Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd 
(EO a GM) yw un o'r tair thema drawsbynciol sydd wedi'u cynnwys yn rhan o 
Raglenni 2014-2020”. 

25. Aethom ymlaen i ddweud: 

"Mae gwaith ymchwil a wnaed yn ddiweddar gan y Fforwm 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar sut y bydd cyllid yr UE ar gyfer 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael ei ddisodli ar ôl Brexit yn tynnu 
sylw at y ffaith bod amcanion 8, 9 a 10 [o Raglen Cronfeydd Strwythurol 
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a Buddsoddi yr Undeb Ewropeaidd] yn ymwneud yn uniongyrchol â 
chydraddoldeb a hawliau dynol, ac y bydd y cyllid hwn yn werth £4.15 
biliwn yn y DU rhwng 2014 a 2020.  

Y grwpiau targed ar gyfer y tri amcan hyn yw: pobl ifanc nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEETs), pobl sy'n 50 oed 
neu'n hŷn, menywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig, pobl â rhwystrau 
cymhleth lluosog, troseddwyr a chyn-droseddwyr. Canfu'r gwaith 
ymchwil fod cyllideb Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn £1.4 biliwn yn yr 
Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae oddeutu 60 y cant o 
brosiectau sy'n cael eu hariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 
targedu pobl sydd ag un neu fwy o'r nodweddion gwarchodedig sydd 
wedi'u nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010.  

Canfu hefyd fod mwy na hanner y cyllid a geir drwy Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop yn targedu cyflogadwyedd, sgiliau a phrofiad. 
Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol eisoes 
wedi tynnu sylw at bryderon ynghylch dyfodol y cyllid a geir o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop fel rhan o'i ymchwiliad i ddyfodol polisi 
rhanbarthol yng Nghymru. Yn ddiweddar, gwnaeth y Pwyllgor 
argymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru “geisio eglurder gan 
Lywodraeth y DU ar sut y byddai’r Gronfa Rhannu Ffyniant arfaethedig 
yn cael ei dyrannu a’i gweinyddu”. 

26. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried rhoi dyletswydd 
economaidd-gymdeithasol y Ddeddf Cydraddoldeb ar waith, gan ei gwneud yn 
ofynnol i gyrff cyhoeddus wneud penderfyniadau mewn ffordd sy'n mynd i'r afael 
ag anghydraddoldebau o ran canlyniadau a achosir gan anfantais economaidd-
gymdeithasol. Mae'r Alban wrthi'n cyflwyno'r ddyletswydd. 

27. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym y "byddwn yn adolygu ein safbwynt 
yng nghyd-destun ein Hadolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol yng Nghymru 
ac archwilio’r materion a lywiodd penderfyniad Llywodraeth yr Alban i weithredu’r 
ddyletswydd. Bydd angen inni ystyried yn ofalus a fyddai’n gywir gosod 
dyletswyddau ychwanegol a chyfrifoldebau adrodd ar Gyrff Cyhoeddus Cymru yn 
arbennig pan mae gennym y ddyletswydd gyfreithiol flaengar yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Byddwn yn parhau i ymgysylltu â’r 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wrth inni fynd i’r afael â’r gwaith hwn." 
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Atodiad 1: Aelodau'r Pwyllgor  

John Griffiths (AC),  Chair,  Llafur Cymru, Dwyrain Casnewydd 

Gareth Bennett AC, Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP), Canol De Cymru 

Janet Finch-Saunders AC, Ceidwadwyr Cymreig, Aberconwy 

Siân Gwenllian AC, Plaid Cymru, Arfon 

Rhianon Passmore AC, Llafur Cymru, Islwyn 

Jenny Rathbone AC, Llafur Cymru, Canol Caerdydd 

Jack Sargeant AC, Llafur Cymru, Alun a Glannau Dyfrdwy 

Bethan Sayed AC, Plaid Cymru, Gorllewin De Cymru 
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Atodiad 2: Gwaith pwyllgor perthnasol  

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (2011-
2016) 

▪ Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad 

▪ Tlodi yng Nghymru – dulliau o drechu tlodi yn y gymuned 

▪ Tlodi yng Nghymru – tlodi ac anghydraddoldeb 

▪ Dyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru 

▪ Gwaith craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru 2016/17; 2015/16; 2014/15; 
2013/14; a 2012/13 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau  

▪ Rhianta a chyflogaeth yng Nghymru 

▪ Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm isel 

▪ Dulliau yn seiliedig ar asedau i leihau tlodi 

▪ Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd 

▪ Cysgu ar y stryd yng Nghymru 

▪ Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru  

▪ Ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru 

▪ Gwaith craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru 2018/19;  2017/18 
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Ken Skates AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth 
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@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.   

John Griffiths, AM 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

  14  Medi 2018 

Annwyl John 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Awst yn gofyn imi egluro ymateb Llywodraeth Cymru i 

rai o argymhellion eich Pwyllgor yn yr adroddiad ar sicrhau bod yr economi yn gweithio i 

bobl ar incwm isel yng Nghymru.  

Gofynnoch am eglurder ynghylch pam nad yw Llywodraeth Cymru o'r farn bod 
angen strategaeth benodedig i drechu tlodi. Mae ein Strategaeth Genedlaethol 
Ffyniant i Bawb yn darparu fframwaith ar gyfer mynd ati ar draws y Llywodraeth 
i gynyddu ffyniant a mynd i'r afael ag achosion tlodi mewn ffordd fwy effeithiol a 
chydgysylltiedig. 

Rydym am osgoi cael strategaethau ar wahân nad ydynt yn ymdrin â materion 
cymhleth mewn ffordd holistaidd. Dim ond drwy weithredu mewn ffordd 
gydgysylltiedig y gallwn drechu tlodi yn effeithiol yn yr hirdymor. O ran mesur 
cynnydd, bydd y Dangosyddion Cenedlaethol sy'n sail i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol yn helpu i fesur y cynnydd a wnawn fel gwlad i gyflawni 
ein saith nod llesiant.  

Bydd llawer o'r dangosyddion hyn yn ein helpu i asesu’r cynnydd a wnawn o ran 
trechu tlodi. Er enghraifft, byddant yn mesur tlodi cymharol, amddifadedd 
materol, lefelau cyflogaeth a ffyrdd iach o fyw ymhlith pethau eraill.   

Ers datganoli, mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno amrywiaeth o strategaethau, polisïau a 
rhaglenni i hybu ffyniant, ac i atal a lliniaru tlodi. Fodd bynnag, er hynny, nid ydynt ar y cyfan 
wedi trawsnewid y sefyllfa o ran tlodi. Mae’n tlodi yn faes lletchwith ac mae’n parhau i fodoli 
yng Nghymru.   

Roedd yn glir mai drwy ymyrryd yn yr hirdymor wrth gynyddu cyfalaf dynol, cryfhau ein 
seilwaith a hybu ein heconomi yw'r ffordd orau inni drechu tlodi.   

Yn sgil hynny, pan ddaeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi i ben yn 2016, 
penderfynwyd peidio â'i adnewyddu. Teimlwyd na ddylai strategaeth ar wahân bennu'r 
ffordd yr awn i'r afael â thlodi; dylai fod wrth wraidd y ffordd y mae llywodraeth a'i 
phartneriaid yn gweithio ac yn cyflenwi dros bobl Cymru.  

ELGC(5)-24-18 Papur 10 

Tudalen y pecyn 57

Eitem 4.10

mailto:Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Ken.Skates@gov.wales


 
Gan gydnabod bod lleihau lefelau tlodi a thyfu ein heconomi yn ddibynnol ar ei gilydd, 
penderfynwyd defnyddio ein Strategaeth Genedlaethol Ffyniant i Bawb i nodi'r camau 
gweithredu hynny y byddwn yn eu cymryd fel Llywodraeth i sicrhau'r amodau a'r cyfleoedd i 
bobl a chymunedau lwyddo a ffynnu, yn enwedig o safbwynt ariannol.  Mae'r Strategaeth 
Genedlaethol yn nodi gweledigaeth hirdymor sy'n gosod y sylfeini ar gyfer sicrhau mwy o 
gyfleoedd cyfartal a dosbarthiad tecach o incwm ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.  
  
Mae ymrwymiadau sylfaenol y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi – i atal tlodi, yn 
enwedig drwy fuddsoddi mewn rhoi'r dechreuad gorau mewn bywyd i blant; i helpu pobl i 
wella eu sgiliau, gan gydnabod mai'r ffordd allan o dlodi yw drwy gyflogaeth; i weithredu i 
liniaru effeithiau tlodi heddiw – i gyd yn rhan o'n Strategaeth Genedlaethol.  
 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol bod Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod 
dyletswydd statudol ar Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus a nodir i gyhoeddi 
strategaeth tlodi plant sy'n nodi amcanion a chamau gweithredu ar gyfer trechu tlodi yng 
Nghymru. 
 
Mae amcanion Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru yn bellgyrhaeddol ac mae'n nodi 
dull holistaidd o fynd ati i wella canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel gan ganolbwyntio 
ar deuluoedd cyfan a'u cymunedau.  Maent yn hoelio sylw ar leihau nifer y plant sy'n byw 
mewn aelwydydd lle nad oes unrhyw un yn gweithio drwy wella sgiliau rhieni a phobl ifanc, 
a thrwy leihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau mewn perthynas ag addysg, iechyd 
a'r economi. Bydd hyn yn creu economi gref a marchnad lafur gadarn, ac yn ffordd o 
gynyddu incwm aelwydydd.   
 
Mae ein Strategaeth Genedlaethol yn ein helpu i gyflawni amcanion ein Strategaeth Tlodi 
Plant statudol ac mae pob Ysgrifennydd y Cabinet a phob Gweinidog yn gyfrifol am sicrhau 
bod y gwaith hwnnw yn mynd rhagddo.  
 
Yn ail, gofynnoch a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried dadansoddi'r risgiau a'r buddiannau 
sy'n gysylltiedig â datganoli'r gwaith o weinyddu Credyd Cynhwysol.  
 
Gwrthododd Llywodraeth Cymru'r argymhelliad hwn ar y sail nad yw o blaid datganoli budd-
daliadau lles na'r broses o'u gweinyddu i Gymru.  Fel mater o egwyddor, dylem i gyd fod yn 
medru hawlio’n gyfartal o'n gwladwriaeth les. Dylai anghenion dinasyddion y DU, lle bynnag 
y bônt yn byw, gael eu diwallu'n gyfartal. Wrth ddatganoli budd-daliadau lles i Lywodraeth yr 
Alban, trosglwyddwyd y risg ariannol sy'n gysylltiedig â'r ffaith bod y galw am fudd-daliadau 
lles wedi cynyddu'n gyflymach fesul person yn yr Alban nag yn Lloegr ers datganoli.  Byddai 
hyn yn risg ariannol sylweddol i Gymru.   
 
Fel y nodir yn ein hymateb gwreiddiol, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld pob 
person sy'n hawlio Credyd Cynhwysol yn cael dewis sut y mae'r Credyd hwnnw yn cael ei 
dalu iddo drwy opsiynau talu hyblyg. Byddai'r opsiynau hyn yn golygu y gwneir taliadau yn 
fwy aml nag unwaith y mis, gyda chostau tai yn cael eu talu'n uniongyrchol i'r landlord a 
thaliadau wedi'u rhannu ar gyfer y sawl sy'n dymuno hynny. 
 
Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, caiff Credyd Cynhwysol yn gyffredinol ei dalu bob mis fel ôl-
daliadau. Mae hyn yn cynnwys yr elfen dai, gyda hawlwyr yn gyfrifol am wneud taliadau i'w 
landlordiaid i dalu eu costau tai. Mae rheoliad 47 o Reoliadau Credyd Cynhwysol, Taliad 
Annibyniaeth Personol, Lwfans Ceisio Gwaith a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Hawliadau 
a Thaliadau) 2013 (SI 2013/380) yn darparu ar gyfer hynny. Lle bo’n briodol, mae modd i 
daliadau gael eu gwneud i rywun ar ran yr hawlydd dan reoliad 58 o SI 2013/380. Mae'r 
cynllun ar gyfer Trefniadau Talu Amgen wedi'i sefydlu dan y ddarpariaeth hon.   
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I unigolion a chyplau sy'n hawlio Credyd Cynhwysol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ar hyn o 
bryd, mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) sawl ffordd o gefnogi'r hawlwyr sydd 
fwyaf agored i niwed drwy'r broses Trefniadau Talu Amgen. Gall y Trefniadau hyn olygu: 

 

 bod yr elfen Costau Tai o'r Credyd Cynhwysol yn cael ei thalu'n uniongyrchol i 

landlord; 

 bod Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu'n fwy aml nag unwaith y mis; a 

 bod taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu rhannu ar gyfer cyplau. 

 
Wrth ddechrau hawlio Credyd Cynhwysol, rhaid i bawb gael cyfweliad wyneb yn wyneb 
gyda'u Hanogwr Gwaith yn y Ganolfan Waith. Yn y cyfarfod cychwynnol hwn pan fydd 
manylion unrhyw hawliad am Gredyd Cynhwysol yn cael eu dilysu, megis gwybodaeth am 
rentu, mae mecanwaith yn ei le i'r Anogwr Gwaith ddechrau trafodaeth gyda'r hawlydd 
ynglŷn â sut y bydd y Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu, neu a oes angen defnyddio 
Trefniadau Talu Amgen.   
 
Er enghraifft, bydd yn gofyn i'r hawlydd a oedd ei Fudd-dal Tai yn cael ei dalu'n 
uniongyrchol i'w landlord yn flaenorol, neu a oes ganddo ôl-ddyledion rhent dros gyfnod o 
ddau fis. Os oedd yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r landlord a bod ganddo ôl-ddyledion o'r 
fath, bydd yr Anogwr Gwaith yn ei gyfeirio at gael Trefniant Talu Amgen. Byddai hyn fel ar 
arfer yn golygu y byddai'r Credyd Cynhwysol ar gyfer talu costau tai yn cael ei dalu'n 
uniongyrchol i'r landlord.   

 
Mae sefyllfaoedd eraill hefyd yn gallu sbarduno trafodaethau am Drefniadau Talu Amgen 
rhwng yr Anogwr Gwaith a'r hawlydd, er enghraifft: 

 

 pan fo'r hawlydd yn gofyn am daliad ymlaen llaw ac wedi gofyn am Gymorth 

Cyllidebu Personol; 

 os yw amgylchiadau'r hawlydd wedi newid sy'n golygu ei fod wedi sicrhau 

tenantiaeth ar ôl bod yn ddigartref; 

 os oes gan y cwsmer unrhyw broblemau iechyd meddwl neu os yw'n ei chael 

yn anodd rheoli cyllideb (gallai hynny olygu gofyn am Dalebau Banc Bwyd); 

 mewn rhai amgylchiadau bydd y landlord yn gofyn yn awtomatig am 'daliad a 

reolir' sy’n golygu y bydd yn cael yr arian yn uniongyrchol i dalu costau tai os 

yw'n ymwybodol bod gan yr hawlydd hanes o ôl-ddyledion rhent NEU er mwyn 

osgoi mynd i ddyledion rhent; 

 
Mae DWP wedi esbonio nad dyma'r unig enghreifftiau o sgyrsiau a all sbarduno 
trafodaethau am Drefniadau Talu Amgen gyda'r hawlydd. Gellir eu cynnal unrhyw bryd yn 
ystod y cyfnod y bydd yr unigolyn/cwpwl yn hawlio Credyd Cynhwysol. 

 
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi ysgrifennu dro ar ôl tro at y DWP yn gofyn iddo 
ystyried mynd ati'n rhagweithiol i roi mwy o wybodaeth am y dewisiadau 'talu' hyn i hawlwyr 
yng Nghymru. Fe'i cynghorwyd bod y broses ar gyfer Trefniadau Talu Amgen yn ei lle at y 
diben hwn. Fodd bynnag, ymddengys fod hanes o anghysondeb yn y ffordd y mae'r DWP 
wedi bod yn gweithredu'r Trefniadau Talu Amgen ar draws Cymru. Mae'r Gweinidog hefyd 
wedi gofyn i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau sicrhau bod Cymorth 
Cynhwysol yn cael ei ddarparu mor eang â phosibl i helpu'r bobl hynny sy'n ei chael yn 
anodd rheoli eu harian a defnyddio technoleg ddigidol. 
 
I ategu fy ymateb blaenorol, rydym bellach wedi sefydlu Bwrdd ar y cyd gyda'r DWP i 
edrych ar faterion sy'n ymwneud â gweithredu'r Credyd Cynhwysol.  Gallaf gadarnhau y 
bydd y Bwrdd hwn, fel mater o flaenoriaeth, yn edrych ar unrhyw gamau pellach y gellir eu Tudalen y pecyn 59



cymryd i sicrhau bod pobl yn fwy ymwybodol o'r Trefniadau Talu Amgen, yn enwedig 
landlordiaid, gwasanaethau cynghori a sefydliadau yn y trydydd sector sy'n cefnogi pobl 
agored i niwed, gan gynnwys y sector digartrefedd a thai. 
 
Nid yw Llywodraeth yr Alban yn gweinyddu taliadau Credyd Cynhwysol ond yn hytrach cânt 
eu gweinyddu gan Lywodraeth y DU drwy'r DWP. Yn dilyn Comisiwn Smith, mae adrannau 
29 a 30 o Ddeddf yr Alban 2016 wedi rhoi ychydig o bwerau i Lywodraeth yr Alban i fod yn 
hyblyg mewn perthynas â rhai agweddau ar dalu Credyd Cynhwysol yn yr Alban. Gelwir 
hynny yn Hyblygrwydd Credyd Cynhwysol. Yn gryno, mae'r pwerau hyn yn caniatáu i 
Lywodraeth yr Alban: 
 

 amrywio pa mor aml y mae'r taliadau yn cael eu gwneud; 

 talu'r costau tai perthnasol o'r Credyd Cynhwysol a ddyrennir yn uniongyrchol i'r 

landlord; 

 pennu'r meini prawf pan fydd taliadau yn cael eu rhannu rhwng hawlwyr ar y cyd; a  

 diwygio sut y mae'r costau tai yn cael eu cyfrifol ar gyfer hawlwyr sy'n byw mewn llety 

rhent, gan gynnwys amrywio'r lleihad yn y cymhorthdal ystafell sbâr.   

 
Dim ond ar ôl i'r taliad cyntaf o Gredyd Cynhwysol gael ei wneud y gellir gweithredu'r 
opsiynau hyblyg hyn, a dim ond os nad oes Trefniant Talu Amgen yn cael ei ystyried ar 
gyfer yr hawlwyr yn unol â meini prawf cymhwysedd y DWP.   
 
Yn drydydd, gofynnoch pam nad oedd Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad 2 yn 

llwyr. Rwy'n cydnabod barn y Comisiwn bod darparu canlyniadau a cherrig milltir clir yn 

helpu i wireddu'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi a'r Cynllun Cyflogadwyedd. Rwyf hefyd 

yn ymwybodol bod angen inni sicrhau cysondeb wrth ddarparu adroddiadau ar gynnydd o 

fewn y fframwaith cyffredinol a ddarparwyd ar gyfer y ddau gynllun a'n gweithgareddau 

ehangach drwy'r Strategaeth Genedlaethol Ffyniant i Bawb. Mae'n bwysig ein bod yn 

ystyried argymhelliad 2 ymhellach o fewn y cyd-destun hwnnw, a dyna pam nad yw 

Llywodraeth Cymru wedi derbyn yr argymhelliad hwn yn llwyr ar yr adeg hon. 

 

Gofynnoch hefyd am fanylion pellach am sut y bydd y strategaeth leoli yn adleoli swyddi i 

ardaloedd yng Nghymru a fydd yn colli cyllid strwythurol yr UE, ac a oes unrhyw fwriad i 

adolygu'r strategaeth honno.  

 

Wrth lunio cynlluniau ar gyfer ystâd swyddfeydd ein hunain yn y dyfodol, rydym yn dal i fod 
yn ymrwymedig i gael swyddfeydd ar draws Cymru er mwyn sicrhau y gall pawb elwa ar 
hynny drwy gynnig swyddi yn genedlaethol. Bydd hynny hefyd yn sicrhau ein presenoldeb 
ledled y wlad. Mae ein strategaeth yn sicrhau bod ein ystad weinyddol wedi'i lleoli ar draws 
prif ardaloedd daearyddol Cymru gyda swyddfeydd modern mawr wedi'u sefydlu ym 
Merthyr Tudful, Bedwas, Aberystwyth, Caerfyrddin, Abertawe, Caernarfon, Cyffordd 
Llandudno a Chaerdydd. Nid oes unrhyw fwriad yn y tymor canolig i newid y lleoliadau hyn, 
ond rydym yn edrych ar y posibilrwydd o gael swyddfa ym Mhowys ac yng Nghymoedd y De 
yn y dyfodol. 
 
Yn ogystal â chanolbwyntio ar ein swyddfeydd ein hunain, rydym hefyd yn cynnal 
trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar ei strategaethau lleoli. Yn dilyn cyhoeddiad a 
datblygiad Canolfan Llywodraeth y DU yng nghanol Caerdydd, rydym yn edrych ar y 
posibilrwydd o ddatblygu ail ganolfan yng Nghymru. Rydym hefyd yn trafod ei Strategaeth 
Adleoli Cyrff Cyhoeddus sy'n ystyried symud nifer o gyrff cyhoeddus ac asiantaethau o 
Lundain a'r De-ddwyrain i fannau eraill o'r DU er mwyn gweld a oes modd i rai ddod i 
Gymru. Drwy waith y Gweithgor Asedau Cenedlaethol sy'n hoelio sylw ar wneud y defnydd 
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gorau o ystad ehangach y sector cyhoeddus yng Nghymru, rydym hefyd yn ystyried sut y 
gall y cynlluniau hyn ein helpu i gyflawni ein nodau ehangach i adfywio'r economi. 
 
Gofynnoch hefyd am wybodaeth am y Bwrdd Gwaith Teg a byddaf yn gofyn i 
Julie James, Arweinydd y Tŷ, ymateb ichi am hynny. Byddaf hefyd yn gofyn i 
Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ysgrifennu ichi mewn 
ymateb i'ch cais am ymatebion manwl i argymhellion 14 - 16 yn dilyn 
cyhoeddi'r adolygiad caffael.  
 

Rydych wedi gofyn am ymrwymiad inni ddarparu ymatebion manwl i 

argymhellion 18, 20, 21 a 22 ar ôl i'r Comisiwn Gwaith Teg gwblhau ei waith.   

Gwnaeth y Comisiwn gyfarfod am y tro cyntaf ar 10 Awst. Ar sail tystiolaeth a 
dadansoddiad gofynnwyd i'r Comisiwn wneud argymhellion i hyrwyddo ac 
annog gwaith teg yng Nghymru. Gofynnwyd i'r Comisiwn ystyried eich 
argymhellion fel rhan o'i waith dadansoddi a chasglu tystiolaeth. Gofynnwyd 
hefyd i'r Comisiwn ystyried a gwneud argymhellion ynghylch sut y gallwn 
ysgogi ac annog taliadau o'r cyflog byw gwirfoddol. Mae disgwyl iddo gyflwyno 
adroddiad erbyn mis Mawrth 2019. 
 
Yn olaf, gofynnoch imi fanylu ar ganlyniadau'r Symposiwm llwyddiannus a 
gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf. Roedd  llawer o wneuthurwyr polisïau, pobl 
academaidd, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn bresennol yn y digwyddiad. 
Roedd wedi galluogi arbenigwyr i adolygu'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag 
datblygu mewn swyddi llai crefftus a swyddi â thâl isel, ac ystyried y dystiolaeth 
ar sut i hyrwyddo datblygiad. 
 
Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn drafftio adroddiad ar hyn o bryd a 
fydd yn cael ei gyhoeddi yn yr hydref. Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb yn 
ffurfiol i argymhellion yr adroddiad hwnnw ar ôl iddo gael ei gyhoeddi.  
 
Yn y cyfamser, mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cwrdd â chyrff 
allweddol yn sector yr economi sylfaenol i edrych ar anghenion presennol y 
gweithlu a'r rheini a ragwelir yn y dyfodol, yn ogystal â chael cyngor gan 
arbenigwyr eraill, i ystyried pa gymorth y dylid ei ddarparu yn y dyfodol. 
 
Yn gywir  
 
 
 

 
 
 
 
Ken Skates AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth  
Cabinet Secretary for Economy and Transport 
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