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Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: adroddiad blynyddol a 
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4.1 Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog ar y pryd mewn perthynas â 

deddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit 

 (Tudalennau 34 - 35)  

4.2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau 

Cyhoeddus ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 

2019-20 

 (Tudalennau 36 - 37)  

4.3 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb 

Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 

 (Tudalennau 38 - 40)  

4.4 Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar y pryd 

mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith 

 (Tudalennau 41 - 47)  

4.5 Llythyr gan y Llywydd ynghylch diwygio’r Cynulliad: Ariannu’r Comisiwn 

Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

 (Tudalennau 48 - 50)  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o 
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6 Craffu ar adroddiad blynyddol 2017/18 Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: trafod y dystiolaeth a gafwyd 

(11.45 - 11.50)   

7 Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y 

dystiolaeth a gafwyd 

(11.50 - 12.10)   

8 Ymchwiliad i ddatganoli budd-daliadau lles: trafod dull 

gweithredu'r ymchwiliad 

(12.10 - 12.25) (Tudalennau 51 - 58)  



9 Ymchwiliad i fathodynnau glas: trafod dull gweithredu'r 

ymchwiliad 

(12.25 - 12.40) (Tudalennau 59 - 65)  

10 Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trefn 

ystyried - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2 
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Mae’r papur tystiolaeth hwn yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau am y materion yn ymwneud ag amrywiaeth ym 

maes llywodraeth leol a’r mentrau y mae Llywodraeth Cymru wedi ymgymryd â hwy 

i annog mwy o amrywiaeth. Caiff y deunydd ei drefnu yn ôl Cylch Gorchwyl yr 

ymchwiliad. 

1. Deall pwysigrwydd amrywiaeth ymhlith cynghorwyr lleol, gan gynnwys yr effaith ar

ymgysylltu â'r cyhoedd, trafod a gwneud penderfyniadau

1.1 Barn Llywodraeth Cymru yw bod amrywiaeth yn siambr y cyngor yn fwy na 

dim ond cyfiawnder cymdeithasol. Rydym yn credu bod cyngor y mae ei 

aelodau’n adlewyrchiad gwell o’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu yn 

dueddol o wella lluosedd wrth wneud penderfyniadau, a gwella lefelau 

ymgysylltiad rhwng cynghorau a’r rhai y maent yn eu cynrychioli. 

1.2 Gallai fod yn anodd mesur cynnydd o’r fath yn ansawdd democratiaeth. Nid 

ydym yn credu y byddai’n realistig disgwyl iddynt arwain ar unwaith ac yn 

uniongyrchol i wella ansawdd, argaeledd neu gostau gwasanaethau 

cynghorau, er enghraifft. Er hynny, maent yn parhau i fod yn hanfodol. Mae 

hynny hyd yn oed yn fwy pwysig o gofio’r penderfyniadau anodd y mae pob 

awdurdod lleol yn eu hwynebu, ac y byddant yn parhau i’w hwynebu yn dilyn 

Brexit.  Mae angen i benderfyniadau o’r fath fod yn seiliedig ar y dystiolaeth 

orau bosibl am gymunedau a blaenoriaethau a’u cynnal gan lefel uchel o 

ymddiriedaeth mewn llywodraeth leol.  

1.3 Felly, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ers amser maith i ehangu a 

chynyddu cyfranogiad mewn llywodraeth leol ac mae wedi comisiynu gwaith 

ymchwil i ddeall y rhwystrau a’r anghymhellion rhag sefyll mewn etholiad i 

gynghorau lleol. O ganlyniad i’r gwaith ymchwil hwn, mae wedi pasio 

deddfwriaeth i helpu i ddileu’r rhwystrau ac ariannu mentrau i fynd i’r afael â’r 

anghymhellion.    

1.4 Fodd bynnag, mae cyfyngiadau amlwg i effeithiolrwydd mentrau o’r fath Dim 

ond hwyluso amrywiaeth bellach y gall y rhain ei gynnal; ni allant ei orfodi. 

Papur 1 gan: Lywodraeth Cymru  
Paper 1 from: Welsh Government 
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Mae gan bleidiau, ymgeiswyr ac etholwyr rolau i’w chwarae sydd y tu hwnt i 

unrhyw ddeddfwriaeth.    

2. Deall y prif rwystrau i ddenu cronfa fwy amrywiol o ymgeiswyr ar gyfer etholiadau

llywodraeth leol.

2.1 Er mwyn deall y materion, cafodd gwaith arbenigol ei gomisiynu gan 

Lywodraeth Cymru i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru. Cafodd At ein 

gwasanaeth - Adroddiad Panel Arbenigol Comisiwn Cynghorwyr Cymru o dan 

arweiniad Sophie Howe, ei gyflwyno i Weinidogion Cymru ym mis Chwefror 2009. 

Yn fwy diweddar, cafodd Ar ôl Pwyso a Mesur - adroddiad y Grŵp Arbenigol o dan 

arweiniad Laura McAllister - ei gyflwyno i Weinidogion Cymru yn 2014. 

2.2 Y cylch gorchwyl ar gyfer y Panel Arbenigol oedd ymateb i argymhellion a 

wnaeth Comisiwn y Cynghorwyr a hefyd ystyried unrhyw faterion eraill sy’n 

berthnasol i ehangu cyfranogiad mewn llywodraeth leol. 

Y cylch gorchwyl ar gyfer y Grŵp Arbenigol oedd ystyried yr ymateb i’r arolwg 

gwreiddiol o gynghorwyr, a gyflwynwyd gan Fesur Llywodraeth Leol 2011, a 

llunio cynllun gweithredu er mwyn helpu i ddylunio polisi wedi’i anelu at 

gynyddu amrywiaeth.    

2.3 Roedd y ddau adroddiad yn nodi’r data sydd ar gael ynghylch y math o 

gynghorwyr sydd wedi dangos yn gyson bod rhai grwpiau penodol sydd heb 

gynrychiolaeth gan fenywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl 

iau. Roedd dadansoddiad o’r dystiolaeth a gasglwyd gan y Panel Arbenigol a’r 

Grŵp Arbenigol yn awgrymu fod y rhesymau dros y diffyg cynrychiolaeth hwn 

yn cynnwys ymrwymiad o ran amser, yr ymrwymiad ariannol, y gefnogaeth 

gyfyngedig o fewn y cyngor ar gyfer aelodau nad ydynt yn weithredol a 

phortread negyddol yn y cyfryngau. 

2.4 Ymysg argymhellion eraill, roedd adroddiad y Panel Arbenigol yn galw ar 

Lywodraeth Cymru i ddeddfu ar gyfer: monitro amrywiaeth o ran cynghorwyr 

ac ymgeiswyr; hyfforddiant a datblygiad cynghorwyr sydd eisoes yn 

gwasanaethu fel cynghorwyr; trefniadau gweithio hyblyg i gynghorwyr a 

chymorth gweinyddol i gynghorwyr. 

2.5 Ymysg argymhellion eraill, roedd adroddiad y Grŵp Arbenigol yn galw ar 

Lywodraeth Cymru i wella amrywiaeth drwy wella’r Arolwg o Ymgeiswyr (a 

drafodir ym mhara 4.4) a sefydlu cynllun mentora.  

2.6 Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y ddwy restr o argymhellion ac wedi 

ceisio’u rhoi ar waith. 
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3. Trafod meysydd arloesedd ac arfer da a all helpu i gynyddu amrywiaeth ym maes

llywodraeth leol. 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 

3.1 Fel rhan o’i hymateb i adroddiad y Panel Arbenigol, cyflwynodd Llywodraeth 

Cymru (a phasiodd y Cynulliad) Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Roedd 

y Mesur yn cynnwys darpariaethau a luniwyd i fynd i’r afael â phryderon a 

nodwyd yn adroddiad y Panel Arbenigol. Mae rhai o’r darpariaethau wedi’u 

cyfeirio at gynghorau, i hyrwyddo gweithio yn fwy hyblyg ac mae eraill wedi’u 

cyfeirio at gynghorwyr er mwyn gwella’r profiad o fod yn gynghorydd. 

3.2 O ganlyniad i’r Mesur: 

 bellach, mae gan gynghorwyr yng Nghymru hawl i gymryd cyfnod o

absenoldeb am resymau’n ymwneud â mamolaeth, tadolaeth,

mabwysiadau a gofalu am blant;

 caniateir i gynghorwyr gofnodi eu hanghenion datblygu a chael

hyfforddiant;

 mae dyletswydd ar gynghorau i ganfasio eu haelodau ynghylch

lleoliad ac amseriad cyfarfodydd a rhoi’r canlyniadau ar waith;

 mae gan gynghorau bwerau i gyflwyno presenoldeb o bell ar gyfer

eu cyfarfodydd fel nad oes angen i gynghorwyr fod yn bresennol yn

gorfforol, a’u bod yn gallu cyfrannu o leoliad arall.

3.3 Diben y darpariaethau hyn yw hyrwyddo diwylliant o fewn llywodraeth leol sy’n 

rhoi gwell cefnogaeth i gynghorwyr, a chydnabod na fyddai llawer o ddarpar 

gynghorwyr yn ystyried sefyll, heb y gefnogaeth benodol sy’n cydnabod yr 

ymrwymiadau eraill sydd gan gynghorwyr. Mae hynny’n cynnwys yn benodol 

y rhai sydd â gofynion gofalu.   

Arolwg o Ymgeiswyr 

3.4 Roedd Mesur 2011 hefyd yn cyflwyno’r Arolwg o Ymgeiswyr. Mae dyletswydd 

ar awdurdodau lleol i gynnal arolwg o’r holl ymgeiswyr sy’n sefyll i gael eu 

hethol i brif awdurdodau a chynghorau cymuned a thref. Y nod yw casglu data 

er mwyn gallu monitro cydraddoldeb o ran yr holl ymgeiswyr dros gyfnod o 

amser. 

3.5 Cynhaliwyd yr arolwg cyntaf yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 

2012 a chynhaliwyd yr ail yn dilyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 

2017.  Yn dilyn yr argymhellion yn adroddiad y Grŵp Arbenigol, adolygodd 
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Llywodraeth Cymru y ddeddfwriaeth a’r fethodoleg i ymgorffori’r newidiadau 

mewn pryd i ddod i rym ar gyfer yr ail arolwg ym mis Mai 2017.  Y prif 

newidiadau oedd caniatáu i’r arolwg gael ei ateb yn electronig ar-lein, gan 

gyflwyno gwelliannau i’r ddeddfwriaeth a chaniatáu i’r arolwg gael ei gynnal 

cyn yr etholiad ac wedyn ac i awdurdodau lleol wneud trefniadau i gorff arall ei 

gynnal. 

3.6 Cynhaliodd yr Uned Ddata Llywodraeth Leol yr arolwg ar ran yr awdurdodau 

lleol, a Llywodraeth Cymru a gyhoeddodd y data. Er gwaetha’r gwelliannau i 

ffurf a chynnwys yr arolwg, roedd yn siomedig nodi mai cyfradd yr ymatebion 

i’r arolwg yn 2017 oedd 24% ar gyfer ymgeiswyr sirol a 17% ar gyfer 

ymgeiswyr cymuned a thref. Nid yw’r arolwg yn fandadol ac nid yw’n fwriad 

gan Lywodraeth Cymru ei wneud yn orfodol. 

3.7 Roedd Arolwg 2017 yn dangos y nodweddion canlynol o ran cynghorwyr ac 

ymgeiswyr 

o Rhywedd – Roedd 67 y cant o gynghorwyr sir yn ddynion, ac roedd cyfran

debyg o ymgeiswyr sirol nas etholwyd hefyd yn ddynion (72 y cant). Ymysg

cynghorwyr cymuned a chynghorwyr cymuned nas etholwyd, roedd 65 y cant

yn ddynion.

o Oedran - Roedd bron i hanner (47 y cant) y cynghorwyr sir yn 60 oed neu’n

hŷn o’i gymharu â 39 y cant o ymgeiswyr sirol nas etholwyd. Roedd y

cyfrannau’n debyg o ran cynghorwyr cymuned ac ymgeiswyr cymuned nas

etholwyd a oedd yn 60 oed neu hŷn, sef 55 y cant a 47 y cant yn y drefn

honno.

o Ethnigrwydd – Ymysg cynghorwyr sir, roedd 1.8 y cant nad oeddynt yn wyn,

o’i gymharu â 2.3 y cant o ymgeiswyr sirol nas etholwyd. Ymysg cynghorwyr

cymuned, roedd 1.2 y cant nad oeddynt yn wyn o’i gymharu ag 1.9 y cant o

ymgeiswyr cymuned nas etholwyd.

o Crefydd - Nododd 66 y cant o gynghorwyr sir eu bod yn Gristion, o’i gymharu

â 56 y cant o ymgeiswyr sirol nas etholwyd. Nododd tua dau draean o

gynghorwyr cymuned hefyd eu bod yn Gristion. Roedd hyn yn cymharu â 61 y

cant o gynghorwyr cymuned nas etholwyd.

o Cyfeiriadedd rhywiol - Ymysg cynghorwyr sir, nododd 71 y cant eu bod yn

lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol o’i gymharu â 6.9 y cant o ymgeiswyr sirol

nas etholwyd. Y gyfran o gynghorwyr sir ac ymgeiswyr sirol nas etholwyd, ac

a nododd eu bod yn lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol oedd 3.7 y cant a 3.3 y

cant yn y drefn honno.

o Iechyd ac anabledd - Y gyfran o gynghorwyr sir sy’n ystyried bod ganddynt

anabledd oedd 12 y cant, o’i gymharu ag 16 y cant ar gyfer ymgeiswyr sirol

nas etholwyd. Ymysg cynghorwyr cymuned, roedd 15 y cant yn ystyried bod

ganddynt anabledd o’i gymharu â 18 y cant o ymgeiswyr cymuned nas

etholwyd. Cofnododd rhai bod iechyd corfforol yn dda neu’n dda iawn o ran

89 y cant o gynghorwyr sir ac 85 y cant o gynghorwyr cymuned.

o Addysg - Roedd gan ddau draean (66 y cant) o gynghorwyr sir a

chynghorwyr cymuned gymhwyster cyfatebol i NVQ Lefel 4 neu uwch. Y
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gyfran o ymgeiswyr sirol nas etholwyd a gyda lefel cymharol debyg o addysg 

oedd 73 y cant o’i gymharu â 63 y cant o ymgeiswyr cymuned nas etholwyd. 

Cyflogaeth – Roedd 31 y cant o gynghorwyr sir wedi ymddeol o’i gymharu â 

24 y cant o ymgeiswyr sirol nas etholwyd. Ymysg cynghorwyr cymuned, 

roedd 42 y cant wedi ymddeol o’i gymharu â 32 y cant o ymgeiswyr cymuned 

nas etholwyd. 

Gellir darllen yr adroddiad llawn yma: 

https://gov.wales/statistics-and-research/local-government-candidates-

survey/?skip=1&lang=cy1 

Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth 

3.6 Mewn ymateb i adroddiad y Grŵp Arbenigol, lansiodd Llywodraeth Cymru 

Raglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth. Nod y rhaglen oedd cynyddu 

amrywiaeth ymgeiswyr a oedd yn sefyll i gael eu hethol yn etholiad 

awdurdodau lleol mis Mai 2017. 

3.7 Cynhaliwyd y rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth rhwng mis Hydref 
2014 a mis Mawrth 2017 ac roedd yn cynnig cynllun mentora i bobl o grwpiau 
heb gynrychiolaeth, ac yn eu paru â phobl oedd eisoes yn gynghorwyr er 
mwyn eu paratoi i sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau llywodraeth leol mis Mai 
2017.  

Cofrestrodd 65 o gynghorwyr fel mentoriaid yn ystod cyfnod y prosiect, a 
chofrestrodd 51 o bobl o grwpiau a oedd heb gynrychiolaeth i gael eu 
mentora. Yn yr etholiad ym mis Mai 2017, safodd 16 o’r 51 fel ymgeiswyr a 
llwyddodd 4 i gael eu hethol. 

o Manylion demograffig y rhai a oedd yn cael eu mentora fel rhan o’r rhaglen
oedd:

o Menywod = 37
o Pobl ifanc = 20
o Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig = 10
o Anabl = 7
o LHDT = 5
o Teithwyr/Sipsi = 1

o Manylion demograffig y rhai a gafodd eu mentora ac a fynegodd
ddiddordeb mewn sefyll i gael eu hethol ar ôl cymryd rhan yn y rhaglen
oedd:

o Menywod = 16

1 Mae’n bwysig nodi bod yr ymateb i’r arolwg yn isel, yn amrywio rhwng awdurdodau lleol ac ni ellir datgan fod y 

ffigurau’n hollol gynrychioliadol o broffil llywodraeth leol. Yr ail rybudd yw nad yw data’r arolwg wedi cael ei 
bwysoli felly gan na wyddom beth yw proffil presennol y boblogaeth rydym am ei mesur. Golyga hyn nad yw 
cyfwng  hyder wedi cael eu cyfrif ar gyfer y poblogaethau perthnasol roeddem am eu mesur a byddant yn lwfans 
ansicrwydd anhysbys yn y data poblogaeth. Fodd bynnag, maent yn gyson, ar y cyfan, â’r sail dystiolaeth 
bresennol. 
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o Pobl ifanc = 8
o Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig = 7
o Anabl = 3
o LHDT = 1

Daeth y rhaglen i ben ym mis Mawrth 2017 ac mae gwerthusiad o’r rhaglen 

wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a disgwylir iddi adrodd ar ei 

chanfyddiadau cyn bo hir. 

4. Trafod effaith bosibl y cynigion ym Mhapur Gwyrdd Llywodraeth Cymru, Cryfhau

Llywodraeth Leol i gynyddu amrywiaeth yn siambrau'r Cyngor

4.1 Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru na fyddai’n 

ymgymryd â rhaglen o uno gorfodol ar hyn o bryd, ond byddai’n gweithio gyda 

llywodraeth leol drwy’r Gweithgor ar Lywodraeth Leol i lunio agenda ar y cyd 

ar gyfer diwygio, gan gynnwys uno gwirfoddol. 

4.2 Roedd y Papur Gwyrdd yn nodi gweledigaeth ar gyfer llywodraeth leol o 

gynghorau cryf a grymus sy’n darparu arweinyddiaeth feiddgar, benderfynol a 

phendant ar gyfer eu hardaloedd. Roedd yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth 

democratiaeth leol a rôl hanfodol cynghorwyr. Roedd yn awgrymu y gallai 

Llywodraeth Cymru weithio gyda llywodraeth leol i hyrwyddo rôl yr aelod 

etholedig a helpu cymunedau i ddeall a gwerthfawrogi’r rhan bwysig y mae 

cynghorau yn ei chwarae yn eu bywydau. Rydym wrthi’n ystyried ffiniau’r 

gwaith hwn fel rhan o’n cynlluniau i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerth 

pleidleisio cyn etholiadau lleol 2022. Bydd hyn yn estyniad o’n gwaith gyda 

phobl ifanc 14, 15, 16 a 17 oed wrth anelu at ymestyn yr etholfraint. 

4.3 Nid oedd y Papur Gwyrdd yn cwmpasu materion o ymgynghoriadau blaenorol 

a fydd yn rhan o’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau a gaiff ei gyflwyno yn y 

flwyddyn newydd. Mae’r cynigion hyn yn cynnwys materion a fwriedir i gefnogi 

amrywiaeth mewn llywodraeth leol, megis rhannu swydd ar gyfer aelodau 

gweithredol, penodi cynorthwywyr i aelodau o’r tîm gweithredol a 

dyletswyddau ar arweinwyr grwpiau i hyrwyddo safonau ymddygiad priodol 

ymysg eu haelodau. 

4.4 Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n gwerthuso’r rhaglen Amrywiaeth mewn 

Democratiaeth ac unwaith y bydd adroddiad y gwerthusiad ffurfiol ar gael 

gennym, byddwn, ynghyd â gwaith ymchwil perthnasol arall, yn ystyried sut i 

ddatblygu rhaglen bellach wedi’i hanelu at etholiadau 2022. 
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Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 
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ymwneud â Brexit 
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Papur 6 
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Cynulliad 
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gwybodaeth am 

drefniadau ariannu ac 
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Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC 

Prif Weinidog Cymru 

Llywodraeth Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf: EJ/CE 

4 Rhagfyr 2018 

Annwyl Carwyn 

Yng nghyfarfod Fforwm y Cadeiryddion ar 28 Tachwedd 2018 trafodwyd rôl y 

Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit.  

Mynegodd y Cadeiryddion bryder sydd ganddynt ynghylch rôl y Cynulliad yn y 

broses o ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Dywedodd y Cadeiryddion fod Llywodraeth Cymru wedi ceisio pwerau dirprwyedig 

i Weinidogion Cymru yn nifer o Filiau'r DU sy'n ymwneud â Brexit, yn hytrach na 

chyflwyno ei Biliau ei hun i'r Cynulliad graffu arnynt.  O ran yr is-ddeddfwriaeth 

sydd ei hangen i gywiro'r llyfr statud cyn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, deallaf 

eich bod wedi cytuno i gyfran sylweddol o'r ddeddfwriaeth hon gael ei gwneud 

gan Weinidogion y DU, gan ddefnyddio pwerau cydredol ar ran Gweinidogion 

Cymru. 

Er fy mod i, a Fforwm y Cadeiryddion, yn deall eich bod wedi gwneud y 

penderfyniadau hyn ar sail effeithlonrwydd i'r llywodraethau sy'n rhan o'r broses, y 

pryder a fynegwyd gan y Cadeiryddion yw bod hyn yn dod ar draul rôl y Cynulliad 

ac felly gallu'r Aelodau i gynrychioli buddiannau pobl Cymru yn effeithiol yn y 

broses o ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Wrth gynrychioli'r safbwyntiau a fynegwyd imi gan y Cadeiryddion, a chan 

weithredu er budd sefyllfa'r Cynulliad ym mhroses Brexit, rwy'n pryderu mai 

effaith gronnol y penderfyniadau hyn gan Lywodraeth Cymru yw anwybyddu rôl y 

Cynulliad yn anfwriadol. 

Papur 2 / Paper 2  
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Rwy'n siŵr y byddech yn cytuno bod craffu ar ddeddfwriaeth sy'n dod o fewn

cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, yn enwedig mewn perthynas â 

meysydd polisi pwysig sy'n effeithio ar ddinasyddion, yn elwa o waith craffu llawer 

mwy penodol i Gymru pan gaiff ei hystyried gan y Cynulliad. 

Nid yw'r cyfle cyfyngedig ar gyfer gwaith craffu a gynigir gan gonfensiynau 

cydsyniad deddfwriaethol a gweithdrefnau cysylltiedig yn cyd-fynd â phrosesau 

craffu deddfwriaethol llawn y Cynulliad. 

At hynny, mae gwaith craffu deddfwriaethol gan y Cynulliad yn cynnig proses fwy 

hygyrch a thryloyw i randdeiliaid Cymru a'r cyhoedd, yn ogystal â sicrhau bod y 

gyfraith yn cael ei gwneud yn ein dwy iaith swyddogol. 

Yn union fel yr ydych wedi ymdrechu i sicrhau rôl i Lywodraeth Cymru ym 

mhroses Brexit, rhaid imi sicrhau bod y Cynulliad, a'i Aelodau, yn gallu chwarae'r 

rôl lawn y cawsant eu hethol i'w chyflawni. 

Rwy'n deall bod pwyllgorau'r Cynulliad yn bwriadu ymgymryd â gwaith pellach yn 

y maes hwn ac rwy'n siŵr y byddant yn parhau i godi materion gyda chi a

Gweinidogion Cymru. 

Yn y cyfamser, gofynnaf ichi ystyried y pryderon a fynegwyd a byddwn yn 

ddiolchgar am eich sylwadau ar sut y gallech sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 

gwneud popeth o fewn ei gallu i alluogi'r Cynulliad i chwarae ei ran lawn wrth 

ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad, 

Arweinydd y Tŷ, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (yn sgil ei rôl ym mhroses

Brexit). 

Yn gywir 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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06 Rhagfyr 2018 

Diolch am eich adroddiad craffu ar y gyllideb, y byddaf yn ymateb iddo yn y man. Codwyd 
nifer o gwestiynau pan oeddwn yn bresennol yn sesiwn y pwyllgor, ac fe gytunais i 
ysgrifennu atoch i roi rhywfaint o wybodaeth eglurhaol. 

Yn gyntaf, gofynnwyd sut mae'r Llywodraeth yn gwthio'r agenda i wneud yn siŵr bod 
awdurdodau lleol yn sicrhau gwell gwerth am arian yng nghyd-destun y gyllideb priffyrdd. 

Mae'r grantiau penodol rydym nawr yn eu dyrannu i awdurdodau priffyrdd lleol yn cynnwys 
amod i gynhyrchu crynodeb flynyddol o'u cynllun rheoli asedau. Bydd hyn yn rhoi darlun 
cyffredinol o gyflwr y rhwydwaith ffyrdd ar draws Cymru, ac yn ddefnyddiol i sicrhau 
cysondeb yn y ffordd y mae'r priffyrdd yn cael eu cynnal. Mae cyllid grant sy'n cael ei 
ddyrannu i awdurdodau priffyrdd lleol hefyd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ddilyn Arweiniad 
ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (2017) wrth ystyried eu penderfyniadau buddsoddi. Mae'r 
canllawiau hyn yn dilyn model pum achos y Trysorlys er mwyn i awdurdodau werthuso 
achosion economaidd, trafnidiaeth, cyllidol, masnachol a rheoli cyn cyflawni eu gwaith. 
Mae'r pecyn cymorth yn gofyn i awdurdodau fonitro'r buddion disgwyliedig o'u 
buddsoddiadau. Drwy werthuso'r buddion a gynlluniwyd yn erbyn y rhai a gyflawnwyd ar ôl 
y gwaith, bydd yn bosib asesu a sicrhawyd gwerth am arian ar y buddsoddiad. Yn fwy 
cyffredinol, wrth gwrs, cyfrifoldeb awdurdodau lleol yw sicrhau gwerth am arian o ran eu 
gwariant ar draws eu cyfrifoldebau amrywiol. Mae gwaith craffu aelodau etholedig a gwaith 
Swyddfa Archwilio Cymru yn rhan o'r system atebolrwydd sy'n cefnogi hyn.  

Yn ail, gofynnwyd am eglurder ynghylch yr £20 miliwn ychwanegol ar gyfer gofal 
cymdeithasol a ddarparwyd ar ei gyfer yn y Grant Cynnal Refeniw. Mae'r £20 miliwn o gyllid 
a nodwyd yn y setliad llywodraeth leol dros dro ar gyfer 2019-20 yn cydnabod rôl bwysig 

Papur 3 
Paper 3 

Ein cyf/Our ref 

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

Annwyl John, 
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awdurdodau lleol wrth ddarparu gwasanaethau cymdeithasol craidd a phwysigrwydd dulliau 
ataliol. Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at yr ymrwymiad a wnaed yng nghyllideb 2018-19 i 
roi blaenoriaeth i gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol drwy setliadau 2018-19 a 2019-20. 
 
Yn olaf, gofynnwyd am y gyfran o'r gyllideb a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant ataliol. Fel y 
trafodwyd yn y pwyllgor, mae'r diffiniad o atal a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn y 
gyllideb ddrafft fanwl yn un aml-haenog, ac yn cydnabod yr amrywiaeth eang o gyllid a 
gwasanaethau a ddarperir gennym yn cwmpasu'n holl wariant. Y bwriad yw helpu gyda 
phenderfyniadau polisi gan gydnabod nad oes modd i bopeth rydym yn ei wneud gael ei 
anelu at ataliaeth sylfaenol, ond dros amser gallwn symud i ganolbwyntio ar atal 
anawsterau cyn iddynt godi. 
 
Rydym yn cydnabod bod y pwysau ar adnoddau ac anghenion gwirioneddol gwasanaethau 
cyhoeddus i ddarparu ymyriadau adferol yn golygu nad oes modd cyfeirio'r holl gyllid tuag at 
atal. Fodd bynnag, lle bo arian ychwanegol ar gael, rydym yn ceisio'i gyfeirio at gamau atal 
sylfaenol ac eilaidd lle bynnag y bo'n bosibl. Yn sesiwn y pwyllgor trafodwyd y pecyn 
integredig o £130 miliwn o gyllid refeniw sydd ar gael drwy bartneriaethau rhanbarthol 
iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae hyn wedi'i ddyrannu ar draws tri phrif faes, 
£50 miliwn i'r Gronfa Gofal Integredig, sy'n ceisio lleihau'r pwysau ar ysbytai a'r system 
gofal cymdeithasol drwy helpu i atal derbyniadau diangen i'r ysbyty, derbyniadau amhriodol 
i ofal preswyl ac oedi wrth ryddhau o'r ysbyty;  £30 miliwn i'w ddyrannu drwy'r byrddau 
partneriaeth rhanbarthol i helpu i gyflawni Cymru Iachach; a  £50 miliwn i'r Gronfa 
Trawsnewid, a fydd yn cael ei ddyrannu i raglenni sydd wedi'u cymeradwyo gan fyrddau 
partneriaeth rhanbarthol, er mwyn symud ymlaen i ddatblygu modelau gofal newydd a'u rhoi 
ar waith. 
 
Ar 13 Tachwedd, cyhoeddodd y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol y byddai 
£15 miliwn o'r £30 miliwn a ddyrannwyd i'r byrddau partneriaeth rhanbarthol yn cael ei 
ddefnyddio i symud ymlaen â'n huchelgais o leihau'r angen i blant fod mewn gofal. Dylai 
awdurdodau lleol, sefydliadau trydydd sector a byrddau iechyd gydweithio i ddefnyddio'r 
gronfa hon yn hyblyg ac yn greadigol ar draws eu rhanbarthau. Cyhoeddwyd yr wythnos 
hon y byddai'r £15 miliwn sy'n weddill yn helpu i gynyddu cydweithio rhwng awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd i gynorthwyo oedolion ag anghenion gofal yn eu cartrefi, gan osgoi 
derbyniadau diangen i'r ysbyty, neu sicrhau bod modd iddynt ddychwelyd adref cyn gynted 
â phosib ar ôl eu derbyn i'r ysbyty.  
 
Yn gyffredinol, mae'r cyllid sy'n cael ei ddarparu i lywodraeth leol naill ai heb ei neilltuo neu 
ag amodau grant eang sy'n golygu nad ydym yn cadw gwybodaeth yn ganolog i ddosbarthu 
gwariant yn llawn yn erbyn pob un o'r pedwar categori yn y diffiniad a gyhoeddwyd. Fodd 
bynnag, rwy'n edrych ymlaen at gael gweithio gyda'r sector, wrth ochr y Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol, er mwyn edrych ar wariant ataliol yng nghyd-destun llywodraeth 
leol. 
 
Cofion, 
  
 

 
 
Alun Davies AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus  
Cabinet Secretary for Local Government and Public Services 
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John Griffiths AC  
Cadeirydd  

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

12 Rhagfyr 2018 

Annwyl John, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ddydd Iau, 15 

Tachwedd 2018, cytunais i roi gwybodaeth bellach i chi mewn perthynas â rhai o'r 

cwestiynau a godwyd. Manylir ar hyn isod: 

Undebau Credyd 

Rwy'n llwyr gydnabod, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor, fod rhaid i undebau 

credyd gynyddu eu lefelau benthyca er mwyn darparu'r cyfalaf sydd ei angen i allu parhau i 

ailfuddsoddi yn narpariaeth gwasanaethau ariannol moesegol ar draws ein cymunedau. 

Mae Undebau Credyd yn gweithio'n galed iawn i hyrwyddo eu gwasanaethau ledled Cymru, 

gan ddefnyddio brand Undebau Credyd Cymru, er mwyn codi eu proffil ar y cyd a'r ethos o 

fenthyca'n gyfrifol. Mae'r gwaith hyrwyddo hwn yn cael ei gefnogi gan ymgyrch farchnata ar 

y cyfryngau cymdeithasol, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru tan 2020, i wella'r 

ymwybyddiaeth o undebau credyd ac i’w cynorthwyo i ddatblygu eu hymgyrchoedd 

marchnata lleol eu hunain. Bydd hyn yn helpu undebau credyd i hyrwyddo eu 

gwasanaethau benthyca fforddiadwy ac i ddenu aelodau newydd. O'r herwydd, mae'r 

ymgyrch farchnata hon, sy'n ddwy flynedd o hyd, yn codi ymwybyddiaeth o undebau credyd 

ar lefel cymunedau lleol wrth hybu brand undebau credyd yn genedlaethol. 

Mae'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol yn ategu’r cyllid sylweddol gan Lywodraeth 

Cymru sydd ar gael i undebau credyd. Mae  £844,000 o gyllid ar gael dros y ddwy flynedd 

nesaf i ddatblygu amrywiaeth o brosiectau lleol, gan gynnwys prosiect sy'n cael ei gynnal 

gan Undeb Credyd Cambrian i hyrwyddo'r undeb credyd fel ateb amgen i fenthyca credyd 

Papur 4 / Paper 4 
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cost uchel. Bwriad yr holl brosiectau hyn yw cynorthwyo undebau credyd i ehangu a denu 

cwsmeriaid newydd. 

Mae undebau credyd yn parhau i ymgysylltu â chyflogwyr i'w hannog i helpu a chefnogi lles 

ariannol y rhai sy'n gweithio iddynt, a all gael manteision o ran gwella cynhyrchiant a lleihad 

mewn absenoldebau oherwydd salwch. Gall undebau credyd ddarparu gwasanaethau 

ariannol cyfrifol i weithwyr, gan gynnwys benthyciadau fforddiadwy, sy’n aml ar gyfraddau is 

na'r rhai a gynigir gan ddarparwyr eraill. Gall hyn helpu i atal y rhai sy'n gweithio i chi rhag 

mynd at ddarparwyr credyd ar gost uwch, sy'n gallu gwthio pobl i ddyledion parhaus. 

Bydd £1m o gyllid cyfalaf trafodiadau ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer undebau credyd 

dros y ddwy flynedd nesaf hefyd yn helpu undebau credyd i ehangu eu lefelau benthyca.  

Mae'r cyllid hwn yn cefnogi undebau credyd ledled Cymru gyda'u cynlluniau i dyfu ac 

ehangu, sy'n cynnwys cynyddu lefelau benthyca i ystod ehangach o gwsmeriaid. Mae'r 

cyllid hwn yn helpu i roi sylfaen gadarnach i undebau credyd wrth iddynt ddatblygu eu 

cynlluniau busnes, fel bod modd i fwy o bobl elwa ar eu hystod o fenthyciadau a chynnyrch 

cynilo moesegol, a fydd yn gwneud undebau credyd yn fwy cynaliadwy o ganlyniad. 

Tai fforddiadwy 

O ran eich cwestiwn ynghylch nifer y cartrefi yn nharged cyffredinol y Llywodraeth o 20,000 

o gartrefi fforddiadwy sy'n dod o dan y diffiniad traddodiadol o dai fforddiadwy, gallaf

gadarnhau bod 13,500 o'r targed cyffredinol o 20,000 yn dod o dan y diffiniad traddodiadol o

dai fforddiadwy a geir yn Nodyn Cyngor Technegol 2. Yn y Cytundeb Tai, mae’n bosibl

manylu rhagor ar hyn, a dweud bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wedi ymrwymo

i ddarparu 12,500 o dai fforddiadwy ac Awdurdodau Lleol yn ymrwymo i 1,000. Mae ein

targed cyffredinol yn ymwneud â llawer o ddeiliadaethau er mwyn adlewyrchu anghenion y

boblogaeth ehangach.

Mae'r targed o 20,000 o dai fforddiadwy hefyd yn cynnwys ein cynllun presennol, sef 

Cymorth i Brynu – Cymru, gan gynnwys y ddau gynllun newydd a lansiwyd eleni, sef 

Rhentu i Brynu – Cymru a Rhanberchnogaeth – Cymru. Mae Cymorth i Brynu – Cymru wedi 

ymrwymo i ddarparu 6,000 o dai ar gyfer y targed a disgwylir iddo gyflawni hyn, gyda 4,718 

wedi eu cwblhau hyd yn hyn yn ystod tymor y Cynulliad hwn.  

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos ag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys 

Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, y Ffederasiwn Adeiladwyr 

Cartrefi a  Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr i gyrraedd y targed hwn. 

Cyfranogiad Tenantiaid 

Ar hyn o bryd, mae Bwrdd Rheoleiddiol Cymru yn cynnal adolygiad strategol i geisio 

datblygu dealltwriaeth o’r sefyllfa bresennol o ran cyfranogiad tenantiaid a’r hyn a olygir gan 
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gyfranogiad tenantiaid cadarnhaol, gan gynnwys beth sy'n gweithio mewn gwahanol gyd-

destunau. 

Caiff yr adolygiad ei oruchwylio gan grŵp llywio, sy'n rheoli'r adolygiad ar ran y Bwrdd 

Rheoleiddiol. Mae aelodau'r grŵp yn cynnwys rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector. Mae'r 

grŵp llywio wedi gwrando ar nifer o siaradwyr o’r sector tai a thu hwnt, gan gynnwys TPAS 

England, y Rhwydwaith Ansawdd Tai, Dŵr Cymru a Merthyr Valleys Homes, ac mae mwy o 

gyflwyniadau wedi eu cynllunio ar gyfer y flwyddyn newydd. Bydd camau nesaf y gwaith yn 

cynnwys yr ystod lawn o randdeiliaid yn y sector, ac mae cael barn tenantiaid yn 

flaenoriaeth. Cynhaliwyd gweithdy defnyddiol iawn eisoes gyda thenantiaid yng 

nghynhadledd flynyddol TPAS Cymru, a bydd rhagor o waith yn cael ei wneud gyda 

thenantiaid yn y flwyddyn newydd. 

Ar hyn o bryd, mae adolygiad desg yn cael ei gynnal o’r dulliau presennol o gynnwys 

tenantiaid yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Bydd hefyd yn edrych y tu allan i'r sector dai am 

enghreifftiau o ddulliau arloesol o ymgysylltu â chwsmeriaid a dinasyddion. Yn gyffredinol, 

mae'r adolygiad yn ceisio nodi esiamplau o arfer cadarnhaol a deall beth sy'n gweithio a 

pham. Y bwriad yw datblygu offeryn y gellid ei ddefnyddio gan landlordiaid a thenantiaid, er 

mwyn datblygu dulliau gweithredu effeithiol ymhellach.  Disgwylir y bydd yr adolygiad wedi 

dirwyn i ben erbyn Mehefin 2019, ac fe gyhoeddir y canfyddiadau yn fuan wedyn. 

Rwy'n gobeithio bod hyn yn ymdrin â'r pwyntiau ychwanegol a godwyd. 

Yn gywir 

Rebecca Evans AC 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio 
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Ein cyf/Our ref MA(P)JJ/4286/18 
 

 
 

 
 

6 Rhagfyr 2018 
 
Annwyl John, 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Tachwedd yn gofyn am eglurhad ar y materion a 
godwyd gan aelodau’r Pwyllgor yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 26 Medi. 
 
Mae’r wybodaeth ychwanegol y gofynnoch amdani yn yr atodiad amgaeëdig.  
 
 
Yn gywir  
 
 

 
 

 
 
Julie James AC/AM 
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip  
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1 
 

Rhif Y Wybodaeth  
a Geisiwyd 

Ymateb i’r Cais 

1 Mwy o wybodaeth am sut 
y bydd Llywodraeth 
Cymru yn annog 
sefydliadau’r sector 
cyhoeddus i ddilyn ei 
esiampl o ddarparu 
opsiynau gwaith hyblyg. 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wrthi’n cwblhau adolygiad ar 
gydymffurfiaeth y sector cyhoeddus yng Nghymru â’r ddyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus. Mae’n rhaid ystyried gweithio hyblyg fel rhan o’n hamcanion ehangach o dan y 
ddyletswydd os ydym am weld newid gwirioneddol yng Nghymru. Ar ôl i ni ystyried 
canfyddiadau adolygiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, byddwn yn ymgysylltu 
â sefydliadau’r Sector Cyhoeddus mewn perthynas â’u dull o gyflawni’r ddyletswydd. 

2 Eglurhad ynghylch pa 
bryd y bydd y canllaw 
recriwtio i’r cyrff 
llywodraethu ysgol yn 
cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru, yn dilyn 
derbyn argymhellion  5 a 
6. 
 

Mae’r adolygiad o dâl ac amodau athrawon wedi ystyried y Ddogfen Gyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol yng Nghymru a’r llu o ganllawiau sy’n ategu’r ddogfen, daeth i’r casgliad eu 
bod yn ddyrys a chymhleth, ac mai “prin yw’r bobl y daethom ar eu traws, yn enwedig yr 
athrawon eu hunain, sydd â dealltwriaeth glir o’r ddogfen bresennol.” Mae’n argymell 
ysgrifennu “Fframwaith Gyrfa, Amodau a Thâl ar gyfer Athrawon yng Nghymru” cydlynol 
newydd a dylai hyn sicrhau ‘dechrau newydd’ o safbwynt eglurder a hygyrchedd.  
 
Rwyf ar hyn o bryd yn ystyried y camau i sicrhau ymgysylltiad llawn â llywodraethwyr yn 
ystod y cyfnod trawsnewidiol hwn o ddiwygio addysg ac i sicrhau eu bod yn cael 
cefnogaeth lawn yn hynny o beth. FeI rhan o hyn, rwy’n rhagweld y bydd y Canllaw i’r 
Gyfraith i Lywodraethwyr yn cael ei ddiwygio ac y bydd y cymorth a’r hyfforddiant ehangach 
yn cael eu hadolygu. Disgwyliaf i’r gwaith hwn, a fydd yn cynnwys yr adran a nodir yn yr 
adroddiad hwn, fod wedi’i gwblhau cyn toriad yr haf yn 2019.  

3 Llywodraeth Cymru i 
sicrhau bod y busnesau 
sy’n cael cymorth 
ariannol ganddi yn cynnig 
trefniadau gweithio 
hyblyg, drwy wneud hyn 
yn ofyniad allweddol o’r 
cytundeb economaidd.  
 

Fel rydym wedi datgan yn gwbl glir, rydym yn mabwysiadu dull ailadroddus o gyflawni’r 
Contract Economaidd ac rydym wedi ymrwymo i gynnal archwiliadau cyfnodol ohono. Mae’r 
archwiliad cyntaf wedi dechrau eisoes a disgwyliwn iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y 
flwyddyn. Byddwn yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r archwiliad i lywio unrhyw newidiadau 
i’r Contract Economaidd yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ailedrych ar y Contract 
Economaidd pan gyhoeddir adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg yn y Gwanwyn. Bydd hyn yn 
gyfle i adolygu ac ystyried y pedair darpariaeth bresennol yn y Cytundeb Economaidd, ac ar 
yr un pryd yn cydnabod bod rhaid cael cydbwysedd rhwng ychwanegu rhagor o 
ddarpariaethau a’r perygl o’r Contract Economaidd yn troi’n rhestr anhylaw o anghenion 
penodol.  
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4 Ymrwymiad i ddarparu 
ymateb pellach a 
manylach i argymhellion 
9, 12, 28 a 34, ar ôl 
derbyn adroddiad y 
Comisiwn Gwaith Teg. 
 

Gweler rhif 3 uchod. 

5 Adolygiad ar unwaith am 
ddulliau darparu cyngor a 
chefnogaeth Busnes 
Cymru. Credwn fod ein 
hadroddiad yn cyflwyno 
dadl dros i’r adolygiad 
ddigwydd fel mater o frys.  
 

O dan Gadeiryddiaeth Robert Lloyd Griffiths (Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwr 
Cymru), mae Bwrdd Strategol Busnes Cymru yn goruchwylio Gwasanaeth Busnes Cymru i 
lywio’r ffordd y darperir y gwasanaeth a chynnig cyngor strategol am anghenion 
entrepreneuriaid a Busnesau Bach a Chanolig Cymru i sicrhau datblygiad a gwelliannau 
parhaus.   
 
O dan gyfarwyddyd y Bwrdd, cynhaliodd y Panel Entrepreneuriaeth Menywod adolygiad o 
sefyllfa entrepreneuriaeth menywod yng Nghymru, a gwnaed deg argymhelliad er mwyn 
gwella’r gefnogaeth i entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru, gan gynnwys yr angen i 
deilwra’r gwasanaethau cymorth busnes ymhellach i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar 
rywedd.  
 
Bydd Adroddiad y Panel a’r Canllaw Arferion Da cysylltiedig yn cael eu lansio ym mis 
Ionawr 2019. Mewn ymateb i’r Adroddiad, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun 
Gweithredu i gynnwys darparu hyfforddiant ychwanegol ar ymwybyddiaeth o rywedd i 
gynghorwyr Busnes Cymru, a’r staff arall perthnasol sy’n cydweithio ag entrepreneuriaid 
benywaidd, gan gynnwys recriwtio niwtral o ran y rhywiau a rhagfarn ddiarwybod.  
 

6 Ymateb pellach i 
argymhelliad 28, a oedd 
yn galw ar Lywodraeth 
Cymru i gynyddu’r 

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth fusnes i entrepreneuriaid a 
Busnesau Bach a Chanolig Cymru. Nid yw Busnes Cymru yn darparu cyngor yn 
uniongyrchol i gyflogeion.  
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ddarpariaeth o gyngor 
arbenigol i gyflogeion, 
gan gynnwys sut y mae 
Busnes Cymru yn 
darparu cyngor i 
gyflogeion.  
 

O dan Gadeiryddiaeth Robert Lloyd Griffiths (Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwr 
Cymru), mae Bwrdd Strategol Busnes Cymru yn goruchwylio Gwasanaeth Busnes Cymru i 
lywio’r ddarpariaeth o’r gwasanaeth a chynnig cyngor strategol am anghenion 
entrepreneuriaid a Busnesau Bach a Chanolig Cymru i sicrhau datblygiad a gwelliannau 
parhaus.   
   
O dan gyfarwyddyd y Bwrdd, cynhaliodd y Panel Entrepreneuriaeth Menywod adolygiad o 
sefyllfa entrepreneuriaeth menywod yng Nghymru, a gwnaed deg argymhelliad er mwyn 
gwella’r gefnogaeth i entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru, gan gynnwys yr angen i 
deilwra’r gwasanaethau cymorth busnes ymhellach i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar 
rywedd.  
 
Bydd Adroddiad y Panel a’r Canllaw Arferion Da cysylltiedig yn cael eu lansio ym mis 
Ionawr 2019. Mewn ymateb i’r Adroddiad, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun 
Gweithredu i gynnwys darparu hyfforddiant ychwanegol ar ymwybyddiaeth o rywedd i 
gynghorwyr Busnes Cymru, a’r staff arall perthnasol sy’n cydweithio ag entrepreneuriaid 
benywaidd. Yn ogystal, bydd Cynghorwyr Busnes Cymru yn parhau i gynghori’r Busnesau 
Bach a Chanolig am faterion yn ymwneud â beichiogrwydd, mamolaeth a chyflogaeth pan 
fo hynny’n briodol.   
 

7 Eglurder ynghylch pa 
bryd fydd yr adolygiad ar 
ddyletswyddau 
cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus wedi’i 
gwblhau, ac ymrwymiad i 
ddarparu diweddariad am 
y cynnydd a’r 
penderfyniadau erbyn 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cwblhau ei adolygiad o gydymffurfiaeth 
y sector cyhoeddus yng Nghymru â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn ystyried canfyddiadau’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fel 
rhan o adolygiad o ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, gan gynnwys cryfhau’r 
broses adrodd. Disgwylir cyhoeddi adroddiad monitro’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol ym mis Rhagfyr, ychydig yn hwyrach na’r disgwyl. Bydd yr ymgysylltu â’r cyrff 
cyhoeddus a restrir ynglŷn â’r materion dan sylw yn cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn 
newydd, yn gysylltiedig â datblygu ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer 2020-24. 
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diwedd 2018.  

8 Ar ben hynny, eglurhad 
manylach am y sail 
resymegol dros y 
penderfyniad i wneud y 
cynnig gofal plant, a 
chynlluniau gofal plant 
eraill, ar gael i blant 
rhwng dwy a phedair oed 
yn unig.  

Bydd Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal 
plant i rieni plant 3-4 oed sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Pan siaradom â 
rhieni sy’n dychwelyd i’r gwaith, gofal plant yw un o’r rhwystrau mwyaf cyffredin a nodir. 
Mae rhieni, yn enwedig mamau, yn dweud wrthym bod yn rhaid iddynt aros nes bod eu 
plant yn yr ysgol cyn dychwelyd i’r gwaith. Y sail resymegol dros roi’r cynnig i blant tair oed 
yw bod hyn yn gallu digwydd flwyddyn ynghynt.   
 
Bydd y Cynnig yn cyflawni yn erbyn un o ymrwymiadau’r maniffesto. Mae gennym raglenni 
eraill ar waith i gefnogi rhieni, er enghraifft Dechrau’n Deg.  
 
Yn ogystal, yn ddiweddar ysgrifennodd y Gweinidog at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg ynglŷn â’r rhaglenni cefnogi eraill a gynlluniwyd yn benodol i rieni sydd mewn 
hyfforddiant neu addysg, neu sydd angen cymorth i ddychwelyd i’r gwaith. Gellir darllen 
copi o’r llythyr ar y dudalen we ganlynol: 
 
http://senedd.assembly.wales/documents/s81290/Letter%20from%20the%20Minister%20fo
r%20Children%20Older%20People%20and%20Social%20Care%20the%20various%20sch
emes%20available%20t.pdf 
   
 

9 Enghreifftiau o 
benodiadau rhannu 
swydd i benodiadau 
cyhoeddus, fel 
amlinellwyd yn 
argymhelliad 2. 

 

Ac eithrio’r penodiad diweddar o bartneriaeth rhannu swydd i rôl y Cynghorydd 
Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, mae’r rolau rhannu swydd ymhlith penodiadau cyhoeddus yn parhau’n 
gyfyngedig. Yn ddiweddar, sefydlodd Llywodraeth Cymru Uned Cyrff Cyhoeddus sydd â 
chyfrifoldeb dros gyflenwi’r rhan fwyaf o benodiadau cyhoeddus yn ganolog. Ategir hyn gan 
y datblygiad o strategaeth amrywiaeth gyda’r bwriad o wneud y broses benodi’n fwy 
cynhwysol ac i wella amrywiaeth y penodiadau cyhoeddus yng Nghymru. Fel rhan o’r 
strategaeth, ystyrir y cyfleoedd i rannu swyddi, ynghyd ag opsiynau am well ymgysylltu â 
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grwpiau gwarchodedig a mentrau rheoli talent i hyrwyddo cyfle cyfartal. Datblygir y 
strategaeth hon yn gydweithredol rhwng yr arweinwyr cyhoeddus a grwpiau rhanddeiliaid 
allweddol ledled Cymru.  
 

10 Mwy o fanylion am eich 
ymrwymiad y bydd yr 
adolygiad o dâl ac 
amodau athrawon yn rhoi 
ystyriaeth lawn i 
hyblygrwydd i gefnogi 
gofynion y patrymau 
gweithio, fel yr amlinellir 
yn yr ymateb i 
argymhelliad 6. 
 

Gweler rhif 2 uchod 

11 Yr amserlenni ar gyfer 
gweithredu’r gofyniad i 
sefydliadau gyhoeddi 
cyfraddau cadw staff sy’n 
dychwelyd ar ôl 
absenoldeb mamolaeth, 
ochr yn ochr ag adolygiad 
o Ddyletswyddau 
Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus.   

Rydym yn rhagweld y cynhwysir hyn yn y trefniadau newydd yn dilyn adolygiad o 
Ddyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ag ymgysylltu â’r cyrff cyhoeddus a 
restrwyd, fel yr amlinellwyd yn rhif 7 uchod. 

12 Mwy o wybodaeth am y 
gwasanaeth a ddarperir 
gan brosiect Rhieni, 
Gofal Plant a Chyflogaeth 
(PaCE) i’r rhieni sy’n 

Roedd yn ddrwg gennym glywed bod Sarah Rees ac eraill wedi ceisio cysylltu â’r prosiect 
Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth ond heb gael ymateb. Nid dyma’r safon o wasanaeth i 
gwsmeriaid yr ydyn yn anelu ati ac y ymddiheurwn am hynny.   
 
Cynhaliodd swyddogion prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth Llywodraeth Cymru 
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ceisio mynediad ato.  
Adroddodd Sarah Rees 
am ei hymdrechion i 
gysylltu â’r prosiect ag 
iddi beidio â chael 
ymateb, yn ogystal â nifer 
o bobl eraill a brofodd yr 
un anhawster. 

chwiliad trylwyr o’r e-byst a yrrwyd i flwch negeseuon e-bost PaCE (PaCE@gov.wales) ac 
ymddengys na dderbyniwyd e-bost oddi wrth Sarah Rees. Er mwyn gallu ymchwilio i hyn 
ymhellach yn ein rhwydwaith o dros 45 o gynghorwyr ledled Cymru, byddai’n ddefnyddiol 
pe gallai Sarah Rees ddarparu gwybodaeth am sut yr aeth ati i gysylltu â’r prosiect, boed 
drwy flwch negeseuon e-bost PaCE neu drwy gysylltu â chynghorydd unigol. Ar ôl inni gael 
y manylion hyn, gallwn fynd i’r afael ag unrhyw broblem i sicrhau nad yw’n digwydd eto i 
unrhyw un sy’n ceisio cysylltu â PaCE.  
 
Yn ogystal, os hoffai Sarah Rees ac eraill a geisiodd gysylltu â PaCE rannu eu manylion 
cyswllt â Sue Ashcroft, Prif Reolwr Gweithrediadau PaCE yn Llywodraeth Cymru, 
(sue.ashcroft@gov.wales), bydd Sue yn gwneud yn siŵr bod eu Cynghorydd PaCE lleol yn 
cysylltu â nhw yn ddi-oed, a’u bod yn cael gwasanaeth o’r ansawdd y dylen nhw fod wedi’i 
gael o’r cyswllt cyntaf.  

13 Unrhyw ddiweddariad 
pellach ynglŷn ag a fydd 
y Cynnig Gofal Plant ar 
gael i rieni sydd ddim yn 
gweithio ac, os felly, pryd.  

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn un o’r ymrwymiadau yn ein maniffesto sydd wedi’i anelu at 
rieni sy’n gweithio. Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i ehangu’r Cynnig i rieni sydd ddim yn 
gweithio. Mae’r Cynnig yn cynnwys addysg gynnar a gofal plant, gydag o leiaf 10 awr o’r 
cyfanswm o 30 awr yn cynnwys addysg gynnar. Bydd elfen addysg gynnar y Cynnig yn 
parhau i fod yn ddarpariaeth gyffredinol.   
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Eich cyf: 

Ein cyf: EJ/AD 

6 Rhagfyr 2018 

Annwyl John 

Diwygio’r Cynulliad: Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y 

sefydliad 

Hoffwn dynnu eich sylw, fel Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol 

a Chymunedau, at fy llythyr at holl Aelodau'r Cynulliad ar 12 Tachwedd, yn 

benodol y cynigion y mae’r Comisiwn yn eu hystyried, i wneud y Comisiwn 

Etholiadol yn atebol i'r Cynulliad, ac iddo gael ei ariannu gan Gomisiwn y 

Cynulliad, mewn perthynas ag etholiadau datganoledig yng Nghymru (h.y. 

etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r Cynulliad). 

Mae’r Comisiwn yn edrych yn fanwl ar y cyfle i Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y 

disgwylir iddo gael ei gyflwyno yn y flwyddyn newydd, gyflwyno'r cynigion hyn.  

Os hoffech gwrdd â mi i drafod y cynnig a'r dull gweithredu o ran deddfu ar y 

mater hwn, byddwn yn fwy na bodlon gwneud hynny. 

Yn gywir 

Elin Jones AC 

Llywydd 

Papur 6 / Paper 6 
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12 Tachwedd 2018 

 

 

Annwyl Aelod 

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygio'r Cynulliad 

Ar 10 Hydref, pleidleisiodd Aelodau'r Cynulliad i ganiatáu i Gomisiwn y Cynulliad 

gyflwyno Bil, yn gynnar yn 2019, i newid enw'r Cynulliad, gostwng yr oedran pleidleisio ar 

gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16, diwygio'r gyfraith ar anghymhwyso pobl rhag bod yn 

Aelodau a gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y 

Cynulliad. 

Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddau fater a drafodwyd 

yng nghyfarfod y Comisiwn ar 5
 

Tachwedd 2018: 

- Cynigion ar gyfer ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad; a 

- Newidiadau i enw'r Cynulliad a'r ffordd y disgrifir Aelodau. 

Cynigion ar gyfer ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

O ganlyniad i ddatganoli pwerau yn Neddf Cymru 2017, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi 

cysylltu â mi a Llywodraeth Cymru i gynnig y dylid deddfu i wneud y Comisiwn Etholiadol 

yn atebol i'r Cynulliad ac iddo gael ei ariannu gan Gomisiwn y Cynulliad, mewn perthynas 

ag etholiadau datganoledig yng Nghymru (h.y. etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r 

Cynulliad). 

Yn y cyfarfod ar 5 Tachwedd, roedd Comisiynwyr yn cydnabod y gallai fod yn fuddiol pe 

bai'r Comisiwn Etholiadol yn atebol i'r Cynulliad am ei waith yng Nghymru ac yn nodi'r 

ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi cynnig y Comisiwn Etholiadol.  Mae 

Gweithrediaeth yr Alban wrthi'n ystyried cynigion tebyg. 

Cytunodd y Comisiynwyr i ofyn am sylwadau eu grwpiau ar yr egwyddor y byddai'r 

Comisiwn Etholiadol yn atebol i'r Cynulliad ac yn cael ei ariannu gan y Cynulliad.  Bydd y 

mater yn cael ei drafod ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Comisiwn, gan ystyried sut y 

gellid defnyddio Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) fel ffordd o gyflwyno’r cynigion hyn. 

Elin Jones AM Llywydd 
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Newidiadau i enw'r Cynulliad a'r ffordd y disgrifir Aelodau 

Trafododd y Comisiynwyr yr adborth a ddarparwyd gan Aelodau a grwpiau gwleidyddol 

mewn ymateb i'm llythyr dyddiedig 16 Hydref ynghylch y teitlau neu'r disgrifiadau a 

ddefnyddir ar gyfer yr Aelodau ac enw'r sefydliad yn y dyfodol. 

Trafododd y Comisiynwyr yr opsiynau a chytunwyd y byddwn i'n dewis yr enw a'r 

disgrifiadau i'w cynnwys yn y Bil a gaiff ei gyflwyno, gan mai fi yw'r Aelod sy'n Gyfrifol am 

y Bil. 

Fel y gwyddoch, bydd angen cefnogaeth o leiaf 40 o Aelodau er mwyn pasio'r Bil.  Fy 

mwriad felly, wrth gyflwyno'r Bil, yw cynnwys yr enw ar gyfer y sefydliad a'r disgrifiadau ar 

gyfer yr Aelodau sy'n adlewyrchu barn y rhan fwyaf o'r grwpiau gwleidyddol yn y 

Cynulliad ar hyn o bryd. 

Rwyf wedi penderfynu mai'r enw newydd a gyflwynir yn y Bil fydd yr enw uniaith, “Senedd” 

ac mai'r enw ar gyfer Aelodau fydd “Aelodau'r Senedd / Members of the Senedd”. 

Enw byr y Bil a gaiff ei gyflwyno bydd Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). 

Bydd y Bil yn destun prosesau craffu deddfwriaethol arferol y Cynulliad.  Bydd y Comisiwn 

yn ystyried yn ofalus unrhyw argymhellion a wneir gan bwyllgorau'r Cynulliad yng 

Nghyfnod 1, ac unrhyw welliannau a gyflwynir a allai sicrhau'r consensws gwleidyddol 

sydd ei angen. 

Y camau nesaf 

Cyflwynir Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn gynnar yn y flwyddyn newydd.  Yn y 

cyfamser, mae fy swyddogion yn trefnu sesiynau galw heibio ar gyfer Aelodau'r Cynulliad 

neu aelodau o staff cymorth a hoffai drafod y Bil neu unrhyw agwedd arall ar waith y  

Comisiwn o ran diwygio'r Cynulliad.  Cynhelir y sesiynau yn y Cwrt yn ystod y Cyfarfod 

Llawn.  Caiff Aelodau wybod y dyddiadau a'r amseroedd cyn bo hir. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

 

Elin Jones AM Llywydd 
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