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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Ymchwiliad i eiddo gwag: sesiwn dystiolaeth 6 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 31)  

Hannah Blythyn AC, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Cartrefi a Lleoedd, Llywodraeth Cymru  

Vivienne Lewis, Rheolwr Gorfodaeth a Benthyciadau Adfywio, Yr Is-adran 

Cartrefi a Lleoedd, Llywodraeth Cymru 

3 Papurau i’w nodi 

(11.00 - 11.05) (Tudalen 32)  

3.1 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip ynghylch gweithredu 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 

2015 – 4 Gorffennaf 2019 
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3.2 Gohebiaeth i’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr 
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 (Tudalennau 44 - 45)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(11.05)   

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



5 Ymchwiliad i eiddo gwag: ystyried y dystiolaeth a materion o bwys 

(11.05 - 11.40)   

6 Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well – trafod 

y materion o bwys 

(11.40 - 12.20) (Tudalennau 46 - 66)  

7 Trafodaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-

21 

(12.20 - 12.30) (Tudalennau 67 - 76)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Papur Tystiolaeth 

Dull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael ag eiddo gwag 

Cyflwyniad 

1. Mae eiddo gwag yn graith ar ganol trefi a'r cymdogaethau o'u hamgylch ac

yn achosi pryder parhaus i bobl sy'n byw yn y cymunedau hyn.  Maent yn

mynnu adnoddau mewn Llywodraeth leol a chanolog ac yn aml maent yn

ddrud i'w hunioni.  Fodd bynnag, mae'n amlwg eu bod yn ased cymunedol

nas defnyddir ddigon. Mae eiddo gwag yn aml yn adeiladau mawr a allai

gynnwys nifer o atebion tai (neu atebion masnachol) er mwyn diwallu

anghenion yr ardal.

2. Er bod ein hagenda Adfywio yn canolbwyntio'n bennaf ar Ganol trefi, mae

hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod cymunedau yn gynaliadwy yn yr

hirdymor a gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw ac yn gweithio yn y trefi

hynny ac o'u hamgylch. Mae delio ag eiddo gwag yn rhan annatod o'r

gwaith hwn. Deallwn fod eiddo gwag yn denu ymddygiad

gwrthgymdeithasol, eu bod yn aml yn beryglus ac, os nad ymdrinnir â nhw,

y gallant gyfrannu'n uniongyrchol at ddirywiad ardal. Maent hefyd yn creu

canfyddiad o ddirywiad ym meddyliau pobl a busnesau lleol sy'n tanseilio

hyder yn yr ardal.

3. Mae nifer o heriau yn gysylltiedig â mater eiddo gwag, sef:

 Gall fod yn anodd nodi perchenogion y gellid ystyried eu bod yn

‘berchenogion absennol’ ac sy'n amharod i weithio gyda'r sector

cyhoeddus er mwyn adnewyddu adeiladau, ac ymgysylltu â nhw.

 Yn aml mae gan berchenogion presennol adeiladau sy'n achosi problem

ddisgwyliadau afrealistig o ran beth yw gwerth tir neu adeiladu ac, felly,

maent yn aros i amodau'r farchnad wella.

 Mae enghreifftiau o ‘fethiant y farchnad’ i'w gweld yng nghanol llawer o

drefi a dinasoedd ledled Cymru. Prin yw'r cymhelliant i lawer o

berchenogion preifat ddarparu lleoedd masnachol neu breswyl wedi'u

hadnewyddu.

 Mae perchenogion eiddo yn ei chael hi'n anodd cyflawni'r ymrwymiad

ariannol i adnewyddu eiddo y tu hwnt i'r hyn sy'n gwbl angenrheidiol.

4. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni neu'n hwyluso nifer o gamau

gweithredu ac ymyriadau er mwyn mynd i'r afael â mater eiddo gwag. Mae'r

gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal ledled Cymru gan amrywiaeth o

sefydliadau mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Rydym yn rhoi

cymorth, cyngor ac, yn y rhan fwyaf o achosion, atebion pwrpasol er mwyn
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diwallu anghenion unigol pob awdurdod lleol. Rydym yn ymrwymedig i ddod 

o hyd i atebion cyflawni sy'n rhoi rheolaeth yn ôl i bobl leol, gan eu gwneud 

yn gyfrifol am adfywio'r cymunedau y maent yn eu hadnabod mor dda. 

 

5. Mae pob un o'n hymyriadau yn helpu i gyflawni'r amcanion a nodir yn 

Ffyniant i Bawb, yn enwedig y themâu Ffyniannus a Diogel, ac Unedig a 

Chysylltiedig. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn sicrhau bod pob ymyriad yn 

cyflawni datblygu cynaliadwy er mwyn creu Cymru Ffyniannus, Cymru 

Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a Chymru Gydnerth. 

 

Dadansoddi Data a Thueddiadau 

 

6. Er bod llawer o resymau pam mae eiddo yn wag, un o'r heriau sy'n ein 

hwynebu yw cael gafael ar y data er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael 

â'r adeiladau hynny sy'n gyson wag ac nid y rhai sydd ond yn wag dros dro 

(er enghraifft, sydd mewn cyflwr da ac ar y farchnad). Yn seiliedig ar y data 

sydd ar gael inni drwy Data Cymru, rydym yn amcangyfrif bod tua 26,000 o 

eiddo gwag (sy'n wag am 6 mis neu fwy). Rydym yn defnyddio cofnodion 

treth gyngor ar hyn o bryd ond nid yw hyn ond yn rhoi amcan inni p'un a yw'r 

eiddo wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy, yn hytrach na ph'un a yw wedi yn 

“wag ers 12 mis neu fwy”, a fyddai'n well gennym ac a fyddai'n rhoi darlun 

mwy ffeithiol inni o'r problemau go iawn sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag ym 

mhob awdurdod.  

 

7. Mae ymchwil hefyd wedi nodi y gall delio ag eiddo gwag ddod â manteision 

cymdeithasol, adfywiol, ariannol a strategol i'r ardal. Cynhaliodd yr 

ymgynghorwyr eiddo Hometrack ymchwil yn 2009 a ddangosodd, os yw 

eich eiddo yn cyffinio ag un gwag, y gall hyn leihau gwerth eich eiddo hyd at 

19%. Mae tystiolaeth hefyd o No Use Empty (sef menter eiddo gwag Caint), 

os yw'r ardal yn teimlo ei bod yn dirywio, na fydd y gymuned ehangach yn 

buddsoddi yn ei heiddo. Nid oes ond angen canfyddiad o ddirywiad ac mae 

eiddo gwag yn cael effaith weledol enfawr yn hyn o beth. 

 

  

8. Gallai mynd i'r afael ag eiddo gwag helpu i gyflawni ymrwymiad tai 

ehangach Llywodraeth Cymru i gyflenwi 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn 

ystod tymor y llywodraeth hon. Mae'r targed o 20,000 yn cynnwys sawl 

math o ddeiliadaeth tai ac yn adlewyrchu anghenion a dyheadau rhan 

ehangach o'r boblogaeth y mae cost tai yn broblem fawr iddynt. Mae 

cynnydd da yn parhau i gael ei wneud o ran cyflawni’r targed o 20,000 o dai 

fforddiadwy. Er hynny, derbynnir bod angen adeiladu mwy o dai 

cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod heriau parhaus sy'n 

gysylltiedig â chyflenwi nifer y tai sydd eu hangen yn sector tai'r farchnad a'r 

sector tai fforddiadwy.  
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9. Dengys yr ystadegau ar gyfer Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru ar gyfer 

2018-19 (a gyhoeddwyd ar 6 Mehefin 2019), yn ystod 2018-19, fod nifer yr 

anheddau newydd a ddechreuwyd wedi gostwng 1 y cant (i 5,974), o 

gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Hon yw’r nifer flynyddol isaf a gofnodwyd 

ers 2013/14. Gostyngodd nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd hefyd 13 

y cant yn ystod 2018-19 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol (i 5,777). Hon yw’r 

nifer flynyddol isaf a gofnodwyd ers 2012/13. At hynny, dangosodd y 

datganiad ystadegol diweddaraf o Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy yng 

Nghymru (a gyhoeddwyd ar 18 Hydref 2018) fod nifer y tai fforddiadwy a 

gyflenwyd wedi gostwng y llynedd. Er gwaethaf y buddsoddiad mwyaf 

erioed mewn tai, ni allwn liniaru’r arafu o ran hyder datblygwyr a darpar 

brynwyr cartrefi, y mae'n anochel ei fod yn deillio o'r ansicrwydd sy'n 

gysylltiedig â gadael yr Undeb Ewropeaidd. Gallai dod ag eiddo gwag yn ôl 

i'r sector tai helpu i oresgyn rhai o'r heriau a wynebir. 

Rhaglenni Adfywio Llywodraeth Cymru 
 

10. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol mewn prosiectau 
adfywio cyfalaf ledled Cymru. Gan ystyried cyllid ysgogi, erbyn i'n rhaglenni 
adfywio presennol gael eu cwblhau, byddwn wedi buddsoddi £800 miliwn 
yng nghanol trefi ac ardaloedd cyfagos ledled Cymru ers 2014.  

 
11. Cefnogi canol trefi a strydoedd mawr yw conglfaen y gweithgareddau hyn 

ac mae llawer o'r prosiectau a gefnogir yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto. 

 
a) Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 2018-2021 - £100m   

 
Dechreuodd rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ym mis Ebrill 
2018 a bydd yn cefnogi prosiectau adfywio yng nghanol trefi sydd wedi'u 
blaenoriaethu'n rhanbarthol gan Awdurdodau Lleol. Nod cyffredinol y 
rhaglen yw hyrwyddo adfywio economaidd gyda gweithgareddau yn 
canolbwyntio ar angen a chyfle, wrth helpu i gyflawni nodau gweithgarwch 
datblygu cynaliadwy ehangach.  

 
Cytunwyd ar raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio â dyraniadau 
cyllid ar gyfer pob rhanbarth – Gogledd Cymru (6 ALl) – £22m; Canolbarth 
Cymru (2 ALl) – £7m; De-orllewin Cymru (4 ALl) – £27m; De-ddwyrain 
Cymru (10 ALl) – £44m.  

 
Enghraifft o'r gwaith hwn yw prosiect a gynhelir mewn partneriaeth rhwng 
Cyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd i fynd i'r afael â chartrefi gwag. 
Maent wedi cael grant gwerth £3.25m drwy Raglen Targedu Buddsoddiad 
mewn Adfywio a'u bwriad yw sicrhau bod mwy na 120 o adeiladau yn cael 
eu defnyddio unwaith eto dros 3 blynedd. Mae'r rhaglen yn cynnwys 
cynllun i Brynwyr am y Tro Cyntaf a Grant Cymorth i Landlordiaid, a all roi 
grant o hyd at £20,000 o gyllid cyfalaf i adnewyddu eiddo a fu'n wag ers 
amser hir.  Un o'r amodau ar gyfer cael y grant Cymorth i Landlordiaid yw 
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y dylid rhoi hawliau enwebu dros 5 i 10 mlynedd i'r Awdurdod Lleol a 
chadw cost rentu naill ai ar rent canolradd neu gyfradd y Lwfans Tai Lleol. 

 
b) Adeiladu ar gyfer y Dyfodol 2017-22 – £54m  

 
Rhaglen adfywio a ariennir o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
sydd â'r nod o gaffael, adnewyddu neu ailddatblygu adeiladau nas 
defnyddir/adfeiliedig a thir nas defnyddir/diffaith yng nghanol 
trefi/dinasoedd neu'n agos atynt ledled Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.  

 
c) Benthyciadau Canol Trefi - 2014 – £31.5m  

 
Mae'r rhaglen hon yn gweithredu fel catalydd o ran sicrhau bod adeiladau 
gwag ac adeiladau nas defnyddir ddigon yn cael eu defnyddio unwaith eto 
yng nghanol trefi. Mae'r benthyciad yn gweithredu ar sail ailgylchadwy ar 
gyfer buddsoddwyr preifat, dros gyfnod o 15 mlynedd, ac ar ôl hynny caiff 
ei ddychwelyd yn llawn i Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae 
benthyciadau canol trefi yn cael eu darparu mewn 34 o ardaloedd 
anheddu. Er enghraifft, mae Bro Morgannwg yn defnyddio ei Chynllun 
Benthyciadau Canol Trefi i weithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig er mwyn troi adeiladau gwag yng Nghanol Tref y Barri yn 
atebion tai ar gyfer yr ardal gan ategu'r gwaith adfywio sydd wedi'i wneud 
ac sy'n dal i gael ei wneud.  

 
d) Ardaloedd Gwella Busnes – 2018-20 – £262k 

  

Mae ardaloedd gwella busnes yn system sydd wedi'i chydnabod fel un 
sy'n llwyddo i ddod â busnesau lleol a rhanddeiliaid eraill at ei gilydd er 
mwyn gwella eu hamgylchedd masnachu a'u gwneud yn fwy proffidiol. 
Mae ardal gwella busnes yn darparu model ariannol cynaliadwy i ardal 
ddaearyddol ddiffiniedig, lle mae busnesau wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y 
cyd mewn gwelliannau lleol (yn ogystal â'r rhai a gyflawnir gan 
awdurdodau statudol). Caiff ardaloedd gwella busnes eu datblygu, eu 
rheoli a'u hariannu gan y sector masnachol drwy ardoll ardaloedd gwella 
busnes.  

 
Drwy'r rhaglen hon mae 9 ardal gwella busnes sy'n datblygu yn cael eu 
cefnogi ac ar hyn o bryd mae 13 o ardaloedd gwella busnes yng Nghymru 
sydd, gyda'i gilydd, yn cynhyrchu cyfanswm o £16.8m o arian preifat i'w 
fuddsoddi yng nghanol trefi. 

 

e) Benthyciadau Eiddo (Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi a Gwella 

Cartrefi gynt) - £40m- cronfa benthyciadau 15 mlynedd sydd ar 

gael tan 2029 

Gall pob Awdurdod Lleol gael benthyciadau eiddo gan Lywodraeth Cymru 

er mwyn sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto. Yn 

nhrydedd flwyddyn Troi Tai'n Gartrefi – nifer yr anheddau gwag y 

sicrhawyd eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto o ganlyniad i gamau 

gweithredu uniongyrchol awdurdodau lleol oedd 2,458: sef cynnydd o 13 y 
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cant a chynnydd o 140 y cant o gymharu â'r flwyddyn sylfaen cyn i raglen 

Troi Tai'n Gartrefi ddechrau. Priodolodd y mwyafrif o swyddogion cartrefi 

gwag awdurdodau lleol y cynnydd yn nifer yr eiddo y sicrhawyd eu bod yn 

cael eu defnyddio unwaith eto ers lansio Troi Tai'n Gartrefi i'r penderfyniad 

i gyflwyno'r cynllun. Nododd cyfanswm o 20 o 22 o swyddogion fod y 

cynllun wedi arwain at gynnydd yn nifer y cartrefi a fu'n wag ers amser hir 

y sicrhawyd eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto o ganlyniad i gamau 

gweithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol. At hynny, nododd 15 o 22 

o swyddogion fod rhaglen Troi Tai'n Gartrefi wedi arwain at gynnydd yng 

nghyfanswm yr eiddo amhreswyl gwag y sicrhawyd eu bod yn cael eu 

defnyddio unwaith eto fel llety.  

Deddfwriaeth y Dreth Gyngor 

12. Drwy Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 

newidiadau i ddeddfwriaeth a fydd yn rhoi'r pŵer i Gynghorau godi hyd at 

200% o'r dreth gyngor ar eiddo a fu'n wag ers mwy na 12 mis er mwyn 

annog perchenogion i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio 

unwaith eto. Er enghraifft, yn ddiweddar pennodd Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf ei dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag ar 150% ac mae'n 

mynd ati i farchnata ei fenthyciadau eiddo a'i gynlluniau grant â thaflenni 

sydd wedi'u hatodi i'r biliau treth gyngor uwch.  

Strategaethau Cartrefi Gwag a Phwerau Gorfodi 

13. Mae gan bob awdurdod lleol strategaeth cartrefi gwag a gallant gydweithio 

ar gartrefi gwag p'un a ydynt yn gwneud hynny gydag awdurdodau lleol 

eraill neu feysydd gwaith eraill. Mae'r strategaethau hyn yn galluogi 

awdurdodau lleol i bennu eu hagenda eu hunain o ran sut maent yn mynd i'r 

afael ag eiddo gwag. 

 

14. Mae nifer o bwerau gorfodi ar gael i Awdurdodau Lleol ac rydym wedi 

cynnal arolwg sylfaenol iawn er mwyn deall i ba raddau y mae'r pwerau hyn 

yn cael eu defnyddio. Cymysg fu'r canlyniad, gyda rhai awdurdodau lleol 

defnyddio pob un o'r pwerau sydd ar gael iddynt ac eraill yn dewis 

defnyddio ychydig iawn. Fodd bynnag, y neges allweddol yw nad oes gan 

awdurdodau lleol ddigon o adnoddau, gwybodaeth na hyder i ymgymryd â'r 

rôl orfodi ynghyd â baich y cyfrifoldeb ariannol o barhau â'r broses orfodi 

hyd y diwedd. Hefyd, ymddengys fod problem o fewn awdurdodau lleol lle 

nad mae'r ffaith nad yw pwerau wedi cael eu dirprwyo i swyddogion yn 

arwain at ôl-groniadau a phroses hir i ddelio ag eiddo gwag.  
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Cyfleoedd Pellach i Lywodraeth Cymru Ymyrryd 

 

15. Er bod ymwneud Llywodraeth Cymru â'r maes hwn yn bellgyrhaeddol. 

Rydym yn cydnabod y gallwn bob amser wneud mwy er mwyn helpu 

awdurdodau lleol a chymunedau i fynd i'r afael â'r broblem heriol hon.  Felly, 

rydym wedi sefydlu tîm penodol i adolygu cymorth pwrpasol i bob awdurdod 

sy'n fodlon gweithio gyda ni. Bydd y tîm hwn yn ystyried y materion canlynol 

er mwyn rhoi mwy o gymorth. 

 Adolygu sut i gydamseru ffrydiau ariannu er mwyn helpu i symleiddio'r 

broses. Rydym yn bwriadu rhoi cyngor pwrpasol ac opsiynau ar gyfer 

cyllid. Byddwn yn adolygu p'un a allwn roi proses hyrwyddo ‘un gronfa’ 

ar waith, yn ogystal â dyrannu adnoddau mewnol y llywodraeth, ar gyfer 

prosiectau ar ôl iddynt gael eu nodi a'u hadolygu gan yr awdurdod lleol.  

 Fel Llywodraeth gallem wneud mwy er mwyn helpu i sicrhau bod mwy o 

gyrff cyhoeddus a sefydliadau partner wedi'u lleoli yng nghanol trefi. 

 Adolygu'r strategaeth cartrefi gwag gydag awdurdodau lleol, nodi 

cysylltiadau â pholisïau eraill Llywodraeth Cymru a chwilio am gyfleoedd 

i gydweithio. Byddwn yn datblygu Pecyn Cymorth ar gyfer eiddo gwag 

gydag awdurdodau lleol i'w ddosbarthu i ddarpar brynwyr, datblygwyr, 

grwpiau cymunedol, ardaloedd gwella busnes a chynghorau tref, er 

mwyn creu ymdeimlad o gydgyfrifoldeb am eiddo gwag a phwysleisio 

nad mater i'r Llywodraeth yn unig ydyw.  

 Hoffai Llywodraeth Cymru ymchwilio i opsiynau o ran sut y gallwn 

glustnodi rhan o bremiymau'r Dreth Gyngor neu'r cyfan ohonynt er mwyn 

i dimau eiddo gwag allu eu cadw er mwyn cefnogi'r gwaith hwn. Byddem 

hefyd yn monitro'r ffigurau ar ôl cynyddu’r Dreth Gyngor am fod 

tystiolaeth i awgrymu y gall cynnydd yn y dreth gyngor arwain at 

ymatebion anwir gan berchenogion ynglŷn â meddiannaeth.  Byddwn 

hefyd yn adolygu p'un a ddylem ddilyn esiampl Lloegr a rhoi cyfleoedd i 

awdurdodau lleol gynyddu'r dreth gyngor i 300% os bydd yr eiddo wedi 

bod yn wag ers mwy na 10 mlynedd.   

 Rydym yn cynnig cymorth gorfodi cryfach i awdurdodau lleol drwy 

ddarparu pecynnau hyfforddi arbenigol caffaeledig ar gyfer swyddogion 

ac aelodau sy'n nodi'r opsiynau sydd ar gael iddynt.  Hefyd, sicrhau bod 

swyddogion yn cael eu hasesu'n unigol neu mewn grwpiau er mwyn nodi 

unrhyw fylchau yn eu sgiliau ac unrhyw anghenion sydd ganddynt. 

Rydym yn bwriadu llunio cynlluniau gweithredu a systemau ariannu 

pwrpasol er mwyn cefnogi unrhyw weithgareddau gorfodi y gall fod 

angen eu cynnal.  

 Byddem hefyd yn disgwyl gwneud rhywfaint o waith gydag awdurdodau 
ar gasglu gwell data, a deall pam mae gan rai ardaloedd lefelau llawer 
uwch o eiddo gwag nag eraill a hefyd ymchwilio i b'un a allwn gyflwyno 
lefelau mesur eiddo gwag er mwyn inni allu cadarnhau a ydynt yn 
gostwng. 

 Byddwn yn adolygu'r hyn a gynigir yn Lloegr a'r Alban er mwyn dod o 

hyd i gyfleoedd arfer gorau. Byddwn yn dilyn datblygiad Empty Homes 
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England yn ofalus yn dilyn yr adolygiad seneddol ac rydym yn gobeithio 

y bydd y pwyllgor hwn yn gallu rhoi argymhellion y gallwn weithredu 

arnynt gyda'n hawdurdodau partner.  

 

Casgliad  

 

16. Mae athroniaeth Adfywio yn seiliedig ar ddatblygu canol trefi yn gynaliadwy 

ac mae hyn yn cynnwys targedu eiddo gwag ar gyfer defnyddiau newydd, 

sy'n cynnwys tai fforddiadwy, a hefyd y gwasanaethau sydd eu hangen i 

sicrhau bod y rhain yn lleoedd dymunol i fyw a gweithio ynddynt. 

 

17. Mae'r papur hwn wedi dangos bod gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o 

ymyriadau rydym yn eu defnyddio i roi cymorth uniongyrchol i gymunedau 

allu delio ag eiddo gwag. Mae'r rhain yn amrywio o ran maint a chwmpas 

ond yr egwyddorion sylfaenol sy'n sail i'n hymyriadau yw eu bod yn 

bwrpasol a'u bod yn cefnogi'r atebion fel y'u nodwyd gan bartneriaethau 

lleol.  

 

18. Er bod llawer wedi'i gyflawni drwy ein rhaglenni buddsoddi, rydym yn 

cydnabod bod lle i wella bob amser ac rydym wedi nodi nifer o themâu i 

ymchwilio iddynt er mwyn gwella ein pecyn cymorth. Rydym yn croesawu'r 

adolygiad hwn ac rydym yn awyddus i ystyried unrhyw argymhellion sy'n 

deillio o'r drafodaeth hon.  
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Atodiad 1  

 

Crynodeb o Ymyriadau Llywodraeth Cymru 

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 2018-21  

 Mae'n cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi neu'r 

ardaloedd sy'n ffinio â nhw. £100m o Gyfalaf (gall hefyd gynnwys elfen o arian 

benthyg) 

 Y gyfradd ymyrryd uchaf fesul prosiect yw 70% 

 Pob ardal ALl – mae ALlau yn gwneud cais am gymorth ariannol ar gyfer 

prosiectau o fewn dyraniad ariannol rhanbarthol y cytunwyd arno (gall ALlau 

wneud ceisiadau ar y cyd â chyrff partner). 

 Bydd yn denu tua £60m 

 

Adeiladu ar gyfer y Dyfodol 2017-22 – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (er nad 

yw prosiectau preswyl yn gymwys i gael cymorth rydym yn cefnogi gweithgareddau 

eraill sy'n ei gwneud yn bosibl i waith preswyl gael ei ymgorffori yn y prosiectau) 

 Mae'n cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi neu'r 

ardaloedd sy'n ffinio â nhw 

 £54m o Gyfalaf (y daw £38m ohono o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) 

 Y gyfradd ymyrryd uchaf ddangosol yw 70% ond gellir ei chynyddu os oes 

cyfiawnhad dros wneud hynny 

 Awdurdodau lleol yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 

 Mae ALlau yn gwneud cais am gymorth ariannol ar gyfer prosiectau (gallant 

wneud hyn ar y cyd â chyrff partner) 

 Bydd yn denu tua £54m 

 

Cynlluniau Benthyciadau Canol Trefi 2014 – yn parhau 

 Maent yn cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi  

 £31.5m ar ffurf benthyciadau di-log y mae'n rhaid ei ailgylchu deirwaith mewn 15 

mlynedd 

 ALlau sy'n gweinyddu'r gronfa ond ni allant ei defnyddio ar gyfer eu prosiectau eu 

hunain. 

 Pob ardal yng Nghymru ond ar hyn o bryd mae 6 ALl yn dewis peidio â chymryd 

rhan.   

 Ceisiadau gan ALlau sy'n trosglwyddo'r benthyciad i drydydd partïon.  

 Ad-delir y benthyciad i'r ALl o fewn 5 mlynedd. Wedyn gall yr ALl ailfuddsoddi'r 

benthyciad mewn prosiectau newydd.  

 Bydd ailgylchu'r benthyciad deirgwaith mewn 15 mlynedd yn sicrhau y caiff mwy 

na £90m ei fuddsoddi mewn prosiectau ledled Cymru. 
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Ardaloedd Gwella Busnes 

Mae ardal gwella busnes yn darparu model ariannol cynaliadwy i ardal ddaearyddol 

ddiffiniedig, lle mae busnesau wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y cyd mewn gwelliannau 

lleol (yn ogystal â'r rhai a gyflawnir gan awdurdodau statudol). 

 

 

Cynlluniau Benthyciadau Eiddo (Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi a Gwella 

Cartrefi)  

Nod y cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi yw sicrhau bod gan berchen-feddianwyr 
gartrefi cynnes a diogel o ansawdd uchel sy'n defnyddio ynni'n effeithlon. Mae'r 
cynllun, a lansiwyd yn 2014/15, yn cynnig benthyciadau am hyd at 10 mlynedd i 
berchenogion eiddo sydd islaw'r safon sy'n bodloni meini prawf fforddiadwyedd ac y 
mae ffynonellau eraill o gyllid yn cyfyngu arnynt. Gan y bydd y benthyciadau yn cael 
eu had-dalu i'r awdurdod lleol,  y nod yw y caiff y cyllid ei ailgylchu er mwyn i'r gronfa 
fenthyciadau fod ar gael am y 15 mlynedd nesaf.  

Cyflwynwyd cynllun y Landlordiaid er mwyn helpu i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael 
eu defnyddio unwaith eto. Mae'r cynllun cenedlaethol hwn, a lansiwyd ym mis Ebrill 
2012, yn cynnig benthyciadau er mwyn sicrhau y caiff eiddo preswyl neu adeiladau 
masnachol preifat gwag eu defnyddio unwaith eto fel cartrefi i'w rhentu neu eu 
gwerthu. Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, mae'n rhaid gwerthu neu rentu'r eiddo. 
Telir y benthyciadau cyn i'r gwaith ddechrau, maent yn ddi-log ac mae'n rhaid eu 
had-dalu o fewn dwy neu dair blynedd yn dibynnu ar b'un a gaiff yr eiddo ei werthu 
neu ei osod. Ceir telerau ac amodau safonol a ddefnyddir yn genedlaethol ac a 

ddiffiniwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Dau gynllun ar wahân oedd y rhain yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach penderfynwyd 
dileu'r dyraniadau unigol fel y gall ALlau wario'r arian yn ôl y galw yn eu hardaloedd. 
Ar hyn o bryd, mae mwy o alw am fenthyciadau Troi Tai'n Gartrefi mewn rhai ALlau 
tra bod mwy o alw am fenthyciadau Gwella Cartrefi mewn eraill. Effaith dileu'r 

rhaniad oedd bod gan ALlau fwy o hyblygrwydd i ddiwallu anghenion lleol.   

Grant Tai Cymdeithasol 

Mae'r Grant Tai Cymdeithasol yn ariannu cynlluniau tai sy'n diwallu anghenion lleol 
ac yn cyflawni blaenoriaethau lleol a nodwyd gan awdurdodau lleol. Ers y 1980au 
mae bron yr holl dai cymdeithasol newydd wedi'u darparu gan Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig. Un o'r rhesymau yw bod Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yn gallu codi cyllid preifat i gyfrannu at gost cynlluniau newydd. 

Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i ddarparu tai i'w rhentu neu dai ar gyfer 
perchentyaeth cost isel drwy adeiladu tai newydd neu ddefnyddio rhai sy'n bodoli 
eisoes. Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i gefnogi'r canlynol: 

 cynlluniau i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy i'w rhentu 

 cynlluniau i bobl hŷn gan gynnwys cynlluniau Extracare 

 Cymorth Prynu – er mwyn helpu pobl i brynu cartref 
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 cynlluniau i fynd i'r afael â galw isel a helpu i adfywio cymunedau 

 cynlluniau i bobl y mae angen cymorth arnynt i fyw'n annibynnol. 

Dyrennir rhaglen y Grant Tai Cymdeithasol i awdurdodau lleol yn seiliedig ar 

fformiwla ac mae awdurdodau lleol yn penderfynu ble y caiff eu dyraniad ei wario yn 

seiliedig ar flaenoriaethau lleol. Prif ffocws rhaglen y Grant Tai Cymdeithasol yw 

adeiladu tai cymdeithasol newydd, ond mae rhai awdurdodau lleol yn defnyddio 

rhywfaint o'u Grant Tai Cymdeithasol i brynu ac adnewyddu cartrefi gwag i'w 

defnyddio fel tai cymdeithasol.  Yn 2018-19 dyrannodd 4 awdurdod lleol arian ar 

gyfer cartrefi gwag, gan sicrhau bod 16 o gartrefi yn cael eu defnyddio unwaith eto. 

 

 

Cynllun Grantiau Tasglu'r Cymoedd (RhCT+) 2019-2021 

Cynllun grantiau gwerth £5m sydd ar gael i Ardaloedd Tasglu'r Cymoedd er mwyn 

sicrhau y caiff eiddo gwag eu defnyddio unwaith eto. Rhaid i eiddo fod yn wag am 12 

mis ac mae'r grant wedi'i gapio ar £20,000 fesul eiddo. Hefyd, dim ond un cais fesul 

unigolyn a ganiateir.   

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 2014 - 2017 

Yn hanesyddol, buddsoddodd ein rhaglen, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, 
£124m rhwng 2014-17 er mwyn cefnogi buddsoddiadau cyfalaf mewn prosiectau 
adfywio yng nghanol trefi ac mewn mannau eraill (gan gynnwys mentrau i sicrhau 
bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto). Denodd y cyllid hwn 
fuddsoddiadau pellach gwerth  £320 miliwn, gan ddarparu £444 miliwn i roi hwb i 
gymunedau ledled Cymru. 
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Atodiad 2  

 

Astudiaethau Achos – Adfywio Eiddo Gwag 

 

Cyngor Gwynedd – Bangor 

Arferai rhifau 103-105 y Stryd Fawr ym Mangor gynnwys eiddo masnachol 

'Maxwell’s Barbers' a oedd wedi'i leoli ar gyrion y brif stryd siopa.  Roedd angen cael 

caniatâd cynllunio i droi'r safle masnachol yn 6 uned hunangynhwysol a chymerodd 

10 mis i gael y caniatâd hwnnw. Cafodd perchennog yr eiddo, Mr Roberts, sy'n ddyn 

busnes lleol, gymorth ariannol ar ffurf grant drwy'r rhaglen Targedu Buddsoddiad 

mewn Adfywio a benthyciad drwy gynllun Troi Tai'n Gartrefi Llywodraeth Cymru. 

Cytunodd i osod yr eiddo ar gyfradd lwfans tai lleol ar gyfer rhent am 10 mlynedd ac, 

yn gyfnewid am hynny, ymestynnodd y cyngor gyfnod ad-dalu'r benthyciad Troi Tai'n 

Gartrefi i 10 mlynedd. Rhoddodd Llywodraeth Cymru ei chymeradwyaeth i'r cyngor 

er mwyn rhoi'r hyblygrwydd hwn i newid telerau'r benthyciad er mwyn diwallu 

anghenion y Cyngor.  

Mae hyn wedi arwain at ddarparu 6 uned ag un ystafell wely a gaiff eu gosod ar rent 

am 10 mlynedd ar gyfradd lwfans tai lleol ym Mangor sy'n fuddiol iawn i'r ardal. 

CYN 

 

 
 

AR ÔL 

 

 

 

Cyngor Abertawe – Abertawe 
 
Mae rhif 71 y Stryd Fawr yn adeilad teras pedwar llawr traddodiadol sydd wedi'i leoli 
gyferbyn â gorsaf reilffordd y Stryd Fawr wrth borth allweddol i Ganol y Ddinas.  
Roedd yr eiddo mewn cyflwr gwael iawn ac roedd wedi bod yn wag ers rhyw 10 
mlynedd. Roedd yr uned fasnachol ar y llawr gwaelod wedi'i gorchuddio ag estyll er 
mwyn atal rhagor o fandaliaeth a thresmasu.  Roedd ffenestri wedi torri, roedd 
colomennod yn achosi difrod pellach i'r tu mewn i'r adeilad ac roedd tystiolaeth o 
bydredd sych a lleithder.  Roedd y balconi carreg ar yr 2il lawr wedi'i symud yn 
flaenorol oherwydd diffygion strwythurol ac roedd coeden fêl wedi tyfu dros y gwaith 
cerrig ar y 3ydd llawr a'r to.  Cafwyd cymorth ariannol (£17,550) o'r Gronfa Datblygu i 
Wella Eiddo er mwyn helpu i talu cost adnewyddu blaen y siop ar y llawr gwaelod er 
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mwyn sicrhau bod yr uned fasnachol yn cael ei defnyddio unwaith eto.  Hefyd, 
cafwyd rhagor o arian grant (£58,210) o 'Homes Above Shops' er mwyn addasu'r 
llawr uchaf yn 3 fflat ag un ystafell wely ar ôl cael caniatâd cynllunio.  
 
Ym mis Mawrth 2015, gosodwyd blaen siop newydd yn yr uned fasnachol ar y llawr 
gwaelod ac roedd yn cynnwys swyddfa agored fawr ag ystafell staff ar wahân a 
thoiledau ac mae bellach yn gartref i'r Unity Centre sy'n darparu dwy swydd amser 
llawn a 4 swydd ran-amser.  Mae gan y lloriau uchaf ffenestri newydd, gosodwyd to 
newydd ar yr adeilad, mae'r gwaith cerrig wedi'i baentio ac mae'r balconi ar y 2il lawr 
wedi'i adfer. Y tu mewn i'r adeilad, crëwyd 3 fflat hunangynhwysol sy'n darparu 
ystafell fyw â chyfleusterau cegin ac ystafell wely ac ystafell ymolchi ar wahân. Mae 
pob un o'r 3 fflat yn cael eu meddiannau ar hyn o bryd. 
 

Cyn:  
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Ar ôl:  
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Cyngor Dinas Caerdydd – Hanes y Tramhsed 

Mae Depo'r 'Tramshed' yn adeilad mawr rhestredig Gradd II o oes Edward sydd 

wedi'i leoli ym maestref Grangetown, Caerdydd. Ar wahân i'r cyfnod byr o amser cyn 

iddo gael ei adnewyddu pan fu'n wag, roedd yr adeilad hwn wedi bod yn cael ei 

ddefnyddio'n ddi-dor am fwy na 100 mlynedd. Yn wreiddiol, y safle hwn oedd depo 

tramiau ac, wedyn, fysiau troli Caerdydd cyn iddo ddod yn depo cynnal a chadw 

cerbydau y Cyngor. Cyfanswm cost y prosiect yw £3.5m. Mae'r datblygwr wedi'i 

ddynodi'n adeilad defnydd cymysg.  Agorodd y lleoliad cerddoriaeth am y tro cyntaf 

ym mis Hydref 2015. Mae'n lleoliad uchel ei broffil sy'n rhan bwysig o'r ecosystem ar 

gyfer cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio. Ers hynny, mae bar/bwyty a chanolfan 

dechnegol wedi agor, ochr yn ochr ag 20 o fflatiau byw/gweithio. Mae'r unedau 

byw/gweithio yn darparu lle byw a busnes fforddiadwy mewn rhan bwysig o 

Gaerdydd. Cefnogwyd y datblygiad hwn gan Gronfa Benthyciadau Canol Trefi 

Llywodraeth Cymru, sy'n werth £20m, drwy'r is-adran Cartrefi a Lleoedd, gyda grant 

o £500,00 a ddarparwyd drwy Gyngor Caerdydd.  

Cyn: 
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Ar ôl: 
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Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

17 Gorffennaf 2019 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

ELGC(5)-23-19 

Papur 2  

Ymchwiliad ar ôl 

deddfu i Ddeddf Trais 

yn erbyn Menywod, 

Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol (Cymru) 

2015 

Y Dirprwy 

Weinidog a'r Prif 

Chwip 

I'w nodi 

ELGC(5)-23-19 

Papur 3 

Budd-daliadau yng 

Nghymru: Opsiynau 

i'w cyflawni'n well 

At y Dirprwy 

Weinidog Tai a 

Llywodraeth 

Leol 

I'w nodi 
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Jane Hutt AC/ AM 
Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip 
Deputy Minister and Chief Whip 

Ein cyf: MA-P-JH-2038-19 

John Griffiths AC 

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 

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

Gorffennaf 2019 

Annwyl 

Yn eich llythyr dyddiedig 18 Rhagfyr 2018, gofynnwyd imi anfon diweddariadau rheolaidd 
bob tri mis gan y Cynghorwyr Cenedlaethol, er mwyn ichi gael sicrwydd o hynt gweithredu 
Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015. 

Rwy'n falch iawn o amgau ail ddiweddariad ddiwedd gan y Cynghorwyr Cenedlaethol sy'n 
ymdrin a'r cyfnod o Ebrill i Fehefin 2019. 

Yn gywir 

Jane Hutt AC 
Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip 
Deputy Minister and Chief Whip 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth. Jane. Hutt@llyw. cymru 
Correspondence .Jane .Hutt@gov. wales 

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

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

Papur 2 - Llywodraeth Cymru 
Paper 2 - Welsh Government
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Adroddiad y Cynghorwyr Cenedlaethol i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 

Leol a Chymunedau - diweddariad mis Mehefin 2019 

Pwrpas 

Yn ei lythyr dyddiedig 18 Rhagfyr 2018 i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, 

gofynnodd John Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a Chymunedau, am ddiweddariadau o bryd i'w gilydd gan y 

Cynghorwyr Cenedlaethol i roi sicrwydd am gyflymder rhoi Deddf Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ar waith. 

Dyma'r ail ddiweddariad gan y Cynghorwyr Cenedlaethol ac mae'n cwmpasu'r cyfnod 

rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mehefin 2019. 

Noder bod yr is-benawdau o dan “Cynghorwyr Cenedlaethol” a 

“Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru” yn nodi pwy sy'n gyfrifol am y camau 

gweithredu a ddisgrifir yn yr adrannau perthnasol. 

Cyflwyniad 

Cynghorwyr Cenedlaethol: 
Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn cydnabod bod hwn yn faes gwaith trawsbynciol 
sy'n gofyn am ymrwymiad o bob adran yn Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y 
sector cyhoeddus, sefydliadau llywodraeth y DU, y trydydd sector a phartneriaid 
perthnasol eraill.  

Dangosyddion Cenedlaethol 

Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 

Cyhoeddwyd crynodeb Llywodraeth Cymru o'r ymgynghoriad ar y Dangosyddion 
Cenedlaethol ar 21 Mehefin 2019. Gosodwyd y Ddogfen Dangosyddion 
Cenedlaethol a Thechnegol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol a chafodd ei gyhoeddi 
ar ddiwedd mis Mehefin 2019. 

Er nad oedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn argymell y dylid dileu unrhyw un o'r 
dangosyddion, gwnaed awgrymiadau ar gyfer gwella'r mesurau a'r ffynonellau data a 
nodwyd er mwyn adrodd yn erbyn y dangosyddion hyn.  

Bydd Swyddogion Llywodraeth Cymru yn sefydlu gweithgor yn cynnwys pob un o'r 
rhanddeiliaid a gyfrannodd yn ffurfiol at yr ymgynghoriad hwn, ynghyd â rhanddeiliaid 
sydd wedi mynegi diddordeb mewn cael eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu'r 
Dangosyddion Cenedlaethol.  Nod y gweithgor hwn yw adolygu'r dangosyddion, y 
mesurau a'r ffynonellau data presennol gyda'r bwriad o ddatblygu a chytuno ar 
unrhyw ddiwygiadau y gall fod eu hangen. Bydd y dangosyddion terfynol sy'n deillio 
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o'r gwaith adolygu yn parhau i gael eu defnyddio i adrodd yn erbyn y strategaeth 
bresennol a byddant yn llywio unrhyw strategaeth ddiwygiedig o 2021 ymlaen. 
 
 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
 
Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol o'r farn bod cyfres gynhwysfawr o ddangosyddion 
(gan gynnwys ar gyfer trais rhywiol) wedi'u cyflwyno yn ystod yr ymgynghoriad. Roedd 
y ddogfen ymgynghori wedi'i llunio mor syml â phosibl heb ormod o derminoleg 
dechnegol er mwyn hwyluso dealltwriaeth ymhlith darpar ymgyngoreion. 
 
 

Strategaethau Lleol  
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 
Ymgysylltodd Swyddogion Llywodraeth Cymru â chydgysylltwyr rhanbarthol Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) am gynnwys a 
fformat eu hadroddiadau blynyddol ar gyfer 2018/19. Mae'r rhain yn adroddiadau 
cynnydd ar y strategaethau lleol a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018. Caiff pob adroddiad 
ei anfon ymlaen at y Cynghorwyr Cenedlaethol er mwyn iddynt wneud sylwadau. 

 
 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
Ysgrifennodd y Cynghorwyr Cenedlaethol at Fyrddau VAWDASV rhanbarthol fis Mai 
diwethaf ac maent wedi ysgrifennu at yr holl Fyrddau eto i ganfod pa gynnydd sydd 
wedi cael ei wneud yn erbyn eu Cynlluniau Gweithredu eu hunain. Rydym yn bwriadu 
ystyried eu hymateb gyda'r nod o bennu arfer gorau yn y maes hwn.  
 
Mae gwasanaethau proffesiynol o ansawdd uchel gan staff rheng flaen yn hanfodol er 
mwyn cyflawni'r nod cyffredinol o wella ymatebion y sector cyhoeddus i anghenion 
goroeswyr.  

 
 

Canllawiau Statudol  
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 

 
Canllawiau Comisiynu Rhanbarthol 
 
Cyhoeddwyd y Canllawiau Statudol ar gyfer comisiynu gwasanaethau VAWDASV 
yng Nghymru ar 15 Mai 2019.   
 
Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol  

Mae'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn cynnwys chwe grŵp. Bydd pob 
proffesiwn o fewn y Gwasanaeth Cyhoeddus yn perthyn i un o'r grwpiau hyn ac 
amlinellir gofyniad hyfforddiant sylfaenol fesul grŵp gan gynnig maes llafur 
hyfforddiant cymesur.  
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Ym mis Mawrth 2019, roedd 158,500 o bobl yng Nghymru wedi cael hyfforddiant o 
dan y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.  Bydd ffigurau wedi'u diweddaru (gan 
gynnwys 2018-19) ar gael yn yr wythnosau i ddod a chânt eu cynnwys yn yr 
adroddiad nesaf i'r Pwyllgor. 
Mae cyfleoedd hyfforddi i bob grŵp yn y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar gael 
ledled Cymru yn ystod y flwyddyn.  Mae'r cyfleoedd hyn yn cynnwys cwrs arbenigol 
wedi'i ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru a chwrs i reolwyr gwasanaethau ar 
gyfer grwpiau 4 a 5 yn y fframwaith (y rhai sydd ag arbenigedd ym maes VAWDASV 
e.e. cynghorwyr cam-drin domestig, cynghorwyr cam-drin rhywiol a gweithwyr 
lloches) a gweithdai rhanbarthol ar gyfer arweinwyr grŵp 6 (gan gynnwys y rhai sydd 
â chyfrifoldebau comisiynu a chynllunio e.e. prif weithredwyr awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd lleol).  
 
Mae adroddiadau blynyddol y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol gan y rhan fwyaf o 
awdurdodau perthnasol wedi cael eu cyflwyno a chaiff dadansoddiad o hyfforddiant 
ei gynnal pan fydd pob adroddiad wedi dod i law. 
 
Gofyn a Gweithredu  
 
Mae sesiynau ymwybyddiaeth am y broses Gofyn a Gweithredu yn parhau i gael eu 
cyflwyno i staff awdurdodau perthnasol ar y pum safle mabwysiadwyr cynnar/peilot. 
Mae cyfarfodydd cynllunio a gweithredu wedi dechrau yn y gogledd ac mae 
hyfforddiant ‘Hyfforddi'r hyfforddwr’ wedi cael ei gwblhau gan 20 o weithwyr 
proffesiynol yn y canolbarth a'r gorllewin yn ystod y cyfnod.  

 
Mae dadansoddiad cychwynnol o adroddiadau blynyddol y Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol yn rhagweld y caiff 4,000 o weithwyr proffesiynol eu hyfforddi yn 2019-
2020. 
 
Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu â phartneriaid allweddol ac 
arweinwyr ardaloedd peilot i adolygu'r ffordd y bydd cymorth trydydd sector yn 
parhau yn ystod cam nesaf y gwaith o gyflwyno Gofyn a Gweithredu.  
 
Cynghorwyr Cenedlaethol 
 
Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol o'r farn bod yr hyfforddiant yn gynhwysfawr ac wedi'u 
cyflwyno mewn haenau addas ar gyfer personél gwahanol yn unol â'u cyfraniad mewn 
sefyllfaoedd ynghylch trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
Mae hefyd wedi'i deilwra i anghenion sefydliadau penodol. Mae'r Cynghorwyr 
Cenedlaethol o'r farn y byddai'n fuddiol mapio effaith yr hyfforddiant i asesu, er 
enghraifft, y cynnydd mewn achosion o adnabod yn gynnar neu'r gostyngiad mewn 
risg.  Mae'n bwysig sicrhau bod hyfforddiant i weithwyr proffesiynol, darparwyr 
gwasanaethau ac aelodau o'r cyhoedd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol 
gwirioneddol i ddioddefwyr a goroeswyr. Awgrymir y gellid asesu effaith yr hyfforddiant 
wrth edrych ar y mesurau ar gyfer y Dangosyddion Cenedlaethol. 
 

Iechyd 
 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
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Gwnaeth y Cynghorwyr Cenedlaethol gyfarfod ag Andrew Goodall, Cyfarwyddwr 
Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ym 
mis Mai pan drafodwyd llwybrau atgyfeirio iechyd meddwl a rhestrau aros ar gyfer 
canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol.  Tynnodd y Cynghorwyr Cenedlaethol 
sylw hefyd at y ffaith nad yw data yn cael eu rhannu â darparwyr gwasanaethau eraill 
yn aml. Er enghraifft, gofynnir i ymwelwyr iechyd gwblhau asesiad trais domestig, ond 
nid yw'n hysbys p'un a yw'r asesiad hwn yn cael ei rannu neu hyd yn oed ei 
drosglwyddo i gronfa ddata genedlaethol. 
 
Ymrwymodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol i nifer o gamau gweithredu dilynol yn y 
cyfarfod, gan gynnwys trefnu trafodaeth rhwng y Cynghorwyr Cenedlaethol a'r pedwar 
Cyfarwyddwr Cyffredinol; rhannu cynnig newydd ar gyfer canolfannau atgyfeirio 
ymosodiadau rhywiol; rhannu'r cynnig ar gyfer Menter Gwella Ansawdd Straen 
Trawmatig Cymru Gyfan; hwyluso byrddau iechyd i gynnal sesiwn fframio ar niweidiau 
diwylliannol; trefnu cyfarfod â'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol. 
 

Addysg  
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru yn cyfarfod â CBAC i drafod y posibilrwydd o 
gynnwys Her Mentora Cymheiriaid ynghylch Cydberthnasau Iach a Rhywioldeb o 
fewn Bagloriaeth Cymru.  Mae'r cam gweithredu hwn yn deillio o gyfarfod ar 30 Ebrill 
rhwng Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg, a'r Cynghorwyr Cenedlaethol i 
drafod agweddau iechyd a lles ar y Cwricwlwm drafft i Gymru 2022. 
 
Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am VAWDASV ac am Addysg yn 
cydweithio i gynllunio cyfres o ddigwyddiadau cyfathrebu gydag ysgolion, 
cymunedau a phobl ifanc i sicrhau bod y wybodaeth gywir yn cael ei darparu am 
ddatblygiad y cwricwlwm newydd. 
 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
Gwnaeth y Cynghorwyr Cenedlaethol gyfarfod â'r Gweinidog Addysg ar 30 Ebrill 2019 
a chytunwyd ar nifer o gamau gweithredu y mae'r Gweinidog yn gweithredu arnynt. 
Bydd y Cynghorwyr Cenedlaethol yn parhau i ddarparu cyngor a chymorth ymarferol 
mewn perthynas â gwrthwynebiad posibl gan rieni i elfennau penodol o Faes Dysgu a 
Phrofiad Iechyd a Lles yn benodol. 
 
Mae gan y Cynghorwyr Cenedlaethol brofiad ymarferol o gyfryngu mewn ysgolion yn 
Birmingham lle mae protestiadau gan rieni yn erbyn y cwricwlwm ar hyn o bryd. Dull 
arall mae'r Cynghorwyr wedi'i gynnig yw gweithio gyda sefydliadau fel BAWSO a 
Henna Foundation er mwyn annog deialog gyda mamau am Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb (RSE).  
 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd a 
Phriodasau dan Orfod 
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
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Cynhaliwyd cyfarfod o'r Grŵp Arwain Trais ar sail Anrhydedd a drefnwyd ar y cyd 

rhwng Llywodraeth Cymru a BAWSO ar 25 Ebrill. Mae Swyddogion Llywodraeth 

Cymru wrthi'n adolygu aelodaeth y grŵp er mwyn sicrhau y caiff prif benderfynwyr eu 

cynrychioli. Caiff hyn ei ddilyn gan adolygiad o'r cynllun cyflenwi fel ei fod yn 

canolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol. Mae'r grŵp wedi cyflawni cryn dipyn dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf, ond mae angen adnewyddu'r cynllun cyflenwi bellach 

er mwyn symud ymlaen. 

 

Cynghorwyr Cenedlaethol: 

Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol wedi ystyried y ffordd mae rhwystrau o ran rhoi 

gwybod am y troseddau erchyll hyn wedi tynnu sylw at yr angen i godi ymwybyddiaeth 

ac ennyn ymddiriedaeth ymhlith grwpiau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. 

Bydd Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr Llywodraeth Cymru 

yn helpu i fynd i'r afael â llawer o'r materion hyn drwy waith ymgysylltu wedi'i dargedu 

â grwpiau amrywiol a'r hyfforddiant penodol sy'n cael ei ddarparu drwy'r Fframwaith 

Hyfforddi Cenedlaethol ar hyn o bryd. 

Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn bwriadu ymweld â Chlinig Anffurfio Organau 

Cenhedlu Benywod Cymru ac adolygu nifer yr atgyfeiriadau a geir. Caiff y 

canfyddiadau eu darparu yn Adroddiad Blynyddol 2019 y Cynghorwyr Cenedlaethol. 

 

Model Ariannu Cynaliadwy  
 
Cynghorwyr Cenedlaethol 
 
Un o'r heriau allweddol ar gyfer 2019-20 o hyd yw datblygu a gweithredu dull ariannu 
cynaliadwy.  Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â 
Swyddogion Llywodraeth Cymru i ymgymryd â gwaith sylweddol ar ddatblygu model 
ariannu hirdymor a chynaliadwy yn dilyn cyhoeddi'r Canllawiau Comisiynu Statudol 
ym mis Mai 2019. Ein nod yw y bydd y model hwn yn darparu'r sail ar gyfer dull ariannu 
i roi diogelwch ariannol hollbwysig a chynaliadwy i'n gwasanaethau arbenigol. Dyma'r 
rheswm pam yr ailsefydlodd y Cynghorwyr Cenedlaethol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Ariannu Cynaliadwy, a gyfarfu am y trydydd tro ym mis Ebrill 2019. Yr allbynnau 
allweddol o'r cyfarfod hwn yw dealltwriaeth gyffredin o'r hyn y mae ariannu cynaliadwy 
yn ei olygu a chytundeb i gyfarfod â chomisiynwyr i gysoni blaenoriaethau yn well. 
 
Cytunwyd ar aelodaeth ar gyfer y grŵp hwn i sicrhau bod rhanddeiliaid allweddol yn 
cymryd rhan yn llawn. Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol bellach yn gweithio i gynnwys 
comisiynwyr fel y gellir nodi gwaith comisiynu ar y cyd a ffrydiau ariannu newydd 
posibl. 

 
Mynegodd aelodau o'r Grŵp Ariannu Cynaliadwy fod angen i'r Grant Cymorth Tai 
gefnogi pob math o VAWDASV, nid cam-drin domestig yn unig. Cynigiwyd y byddai 
cynrychiolaeth gan y Grŵp Ariannu Cynaliadwy ar y grŵp sy'n goruchwylio'r Grant 
Cymorth Tai. Mae'r Grŵp Ariannu Cynaliadwy hefyd wedi codi pryderon am y 
gwahaniaeth o ran arian i fenywod heb hawl i gael arian cyhoeddus; codwyd hyn fel 
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cam gweithredu gydag Is-gadeirydd y Grŵp a'r Dirprwy Weinidog drwy ein cyfarfodydd 
rheolaidd.  
 
 

Dyraniadau Ariannol 
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 
Mae grant refeniw VAWDASV yn parhau i gefnogi'r Partneriaethau Rhanbarthol i 
gynnig dull cydlynol o ddarparu gwasanaethau VAWDASV ledled Cymru.  Mae'r 
cymorth hwn yn cynnwys gwasanaethau Cynghorwr Annibynnol ar Drais Domestig.   
 
Mae'r arian wedi'i gyfeirio at gefnogi gwasanaethau pobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig, gwasanaethau trais rhywiol, llinell gymorth ar gyfer dioddefwyr 
gwryw VAWDASV, cymorth addysgol ataliol mewn ysgolion yng Nghymru yn ogystal 
â chefnogi swyddogaethau'r sefydliad mantell ar gyfer gwasanaethau VAWDASV 
yng Nghymru. 
 
Mae'r arian hefyd wedi'i gyfeirio at gefnogi partneriaethau rhanbarthol i ddatblygu 
gwasanaethau cyflawnwyr yn eu hardaloedd rhanbarthol. 
 
Cynghorwyr Cenedlaethol 
 
Mae arian grant gan Lywodraeth Cymru wedi gwella ers iddo newid i fodel anghenion 
a seiliedig ar dystiolaeth. Y gobaith yw y bydd hyn yn gwella cynaliadwyedd y trydydd 
sector ac yn lleihau dibyniaeth y sector ar arian y llywodraeth. 
 

Gweithio gyda chyflawnwyr  
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 
Cynhaliwyd digwyddiadau rhannu ymarfer yn y gogledd (Cyffordd Llandudno) ac yn 

y de ym mis Ebrill a Mai. Mae digwyddiadau yn parhau i gael ymateb da a denu 

niferoedd da. Roedd siaradwyr ar gyfer y cyfnod hwn yn cynrychioli Phoenix a 

Reprovide, Relate Cymru a'r rhaglen Dewis Newid, y Llwybr Anhwylder 

Personoliaeth Troseddwr a Data Cymru.   

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i roi cymorth a goruchwyliaeth ar gyfer 

astudiaeth ymchwil i aflonyddu gan Brifysgol Abertawe, sydd wedi'i hariannu gan 

Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â KESS II (Ysgoloriaethau Sgiliau'r 

Economi Wybodaeth), sef rhan o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  

Yn dilyn yr adolygiad o Brosiect Drive (rhaglen sy'n canolbwyntio ar gyflawnwyr) ym 

Merthyr (wedi'i gomisiynu gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu De 

Cymru, mae Swyddogion Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu cyngor ar 

weithredu argymhellion yr adolygiad. 

Mae canllawiau arfer da Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus sy'n 

gweithio gyda chyflawnwyr yn cael eu cwblhau a chânt eu cyhoeddi ym mis 

Gorffennaf. 
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Rhoddodd Pennaeth Polisi Cyflawnwyr gyflwyniad yn y ddwy gynhadledd flynyddol 

CAFCASS Cymru ym mis Mai, gan siarad am bwysigrwydd ymarfer diogel, effeithiol 

a seiliedig ar dystiolaeth gyda chyflawnwyr. 

Mae Deddf VAWDASV wedi cael ei hadlewyrchu yn y glasbrint ar gyfer troseddau 

gan fenywod, a gyhoeddwyd ym mis Mai, a gwnaeth y Dirprwy Weinidog ddatganiad 

llafar am hyn ar 21 Mai. 

Darparwyd mewnbwn i Fwrdd VAWDASV Gogledd Cymru ym mis Ebrill a Bwrdd 

VAWDASV Dyfed-Powys ym mis Mai, yn cynghori ar waith tuag at amcan 3 o'r 

Strategaeth Genedlaethol: “Ffocws cynyddol ar ddal cyflawnwyr i gyfrif a darparu 

cyfleoedd i newid eu hymddygiad yn seiliedig ar ddiogelwch dioddefwyr.” 

Mae Gwasanaeth Carchardai a Phrawf ei Mawrhydi (HMPPS) yng Nghymru wedi 

cytuno i weithredu Safonau Gwasanaeth Cyflawnwyr VAWDASV Llywodraeth Cymru 

ar gyfer pob ymyriad sy'n ymwneud â VAWDASV nad yw wedi'i achredu.  

Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru yn darparu cyngor i'r Swyddfa Gartref a'r 

Weinyddiaeth Gyfiawnder ar ddatblygu Gorchmynion Atal Cam-drin Domestig, gan 

ystyried anghenion Cymru yn benodol.  

 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
 
Mae gwaith ardderchog wedi cael ei wneud yn y maes hwn, a thrafododd y 
Cynghorwyr Cenedlaethol hyn gyda'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ym mis Mai. Am 
fod angen arian ychwanegol ar gyfer y gwaith hwn ar hyn o bryd, mae opsiynau 
amrywiol ar gyfer arian wedi cael eu trafod gyda'r Dirprwy Weinidog. Mae'r 
Cynghorwyr Cenedlaethol yn cefnogi agenda'r polisi cyflawnwyr yn gryf ac yn gweld 
hyn fel arfer gorau, ac maent am dynnu sylw at y maes gwaith hwn ledled Cymru, 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 
 

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr 
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 

Ers y diweddariad diwethaf, mae cydweithwyr o'r Rhaglen Ymchwil Fewnol wedi 

datblygu arolwg a ddaeth i ben ym mis Mehefin i ymgysylltu â grwpiau sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol. Mae'r arolwg hwn hefyd yn cynnwys yr opsiwn ar gyfer 

cymryd rhan mewn cyfweliadau manylach. 

Darperir canfyddiadau interim o'r arolwg yn yr haf er mwyn ffurfio panel peilot.  Caiff 

hyn ei fonitro dros gyfnod o dri mis i ganfod p'un ai hwn yw'r dull orau a ph'un a yw 

lleisiau a phrofiadau goroeswyr wedi gwneud gwahaniaeth. Bydd hyn yn llywio'r 

adroddiad terfynol a fydd yn dylanwadu ar fframwaith cynaliadwy ar gyfer ymgysylltu 

â goroeswyr.  

Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn archwilio'r ffordd orau o ymgysylltu ag 

amrywiaeth eang o oroeswyr ar gyfer adolygiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 

ar wasanaethau ar sail llety. 
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Cynghorwyr Cenedlaethol: 
 
Er mwyn sicrhau y caiff cynrychiolaeth eang o leisiau goroeswyr, o ran eu profiadau, 
yn cael eu casglu, mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn croesawu'r darn o waith drwy'r 
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr. Mae arolwg wedi cael ei 
gynnal i nodi grwpiau penodol nad ydynt wedi'u cynrychioli ar hyn o bryd. Bydd yr 
arolwg hefyd yn cynnwys cyfweliadau manwl a fydd yn helpu Llywodraeth Cymru i 
feithrin mwy o ddealltwriaeth o angen. Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn parhau i 
weithio gyda fforymau goroeswyr presennol ac unigolion i lywio ein dadansoddiad a'n 
gwaith. 
 
 

Byw Heb Ofn 
 
Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 
 
Mae Swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cael cymeradwyaeth i ymestyn contract 

llinell gymorth Byw Heb Ofn am flwyddyn. 

 
Cynghorwyr Cenedlaethol: 
 
Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn falch o nodi'r cynnydd yn nifer y dilynwyr newydd 
a'r drafodaeth ar-lein fywiog a'r adborth a gafwyd o ymgyrchoedd cyfathrebu 
Llywodraeth Cymru.  Lle y bo'n bosibl, mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn parhau i 
rannu negeseuon allweddol ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol. 
 

Cyfathrebu 

Swyddogion VAWDASV Llywodraeth Cymru: 

Ymgyrchoedd  
 
Parhaodd yr ymgyrch “Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn” a lansiwyd ym mis 

Ionawr 2019 drwy gydol y cyfnod adrodd hwn rhwng mis Ebrill a mis Mai gyda 

lansiad y cam ‘grwpiau Rheoli ac Amrywiol’. Roedd yr ymgyrch yn tynnu sylw at 

natur fradwrus a chronnol rheolaeth drwy orfodaeth yn ogystal â'i chynildeb.  

Roedd y cam hwyrach hwn o'r ymgyrch yn adlewyrchu profiadau grwpiau amrywiol a 

grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a gan roi ffocws ar brofiadau penodol y 

rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, grwpiau megis pobl hŷn, pobl lesbiaidd, 

hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, dynion a 

chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.  

Tynnodd yr ymgyrch sylw at y mathau penodol o ymddygiad rheolaethol a 
chamdriniol y mae goroeswyr o fewn y grwpiau hyn wedi'i ddisgrifio. Y nod hefyd 
oedd helpu pobl i adnabod bod yr ymddygiadau hyn yn amhriodol ac yn gamdriniol 
ac annog pobl a oedd yn profi neu'n dyst i ymddygiadau o'r fath i geisio cyngor a 
chymorth o'r llinell gymorth Byw Heb Ofn. 
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Yn ystod y cam hwn o'r ymgyrch crëwyd 22 o fideos digidol, a gafodd eu rhannu ar y 

cyfryngau cymdeithasol, rhannwyd dros 5000 o bosteri â rhanddeiliaid perthnasol a 

lleoliadau allweddol a bu rhyngweithio parhaus â grwpiau sy'n gweithio gyda'r 

gynulleidfa darged.  

Mae canlyniadau interim ar gyfer yr ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn: rheolaeth yw hyn’ 
yn dangos bod ffilmiau'r ymgyrch wedi cael eu gwylio mwy na 300,000 o weithiau ar 
sianeli digidol, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, ac mae mwy na 30,000 o 
sesiynau wedi cael eu cofnodi ar wefan yr ymgyrch. Mae data dangosol cynnar o'r 
llinell gymorth Byw Heb Ofn a chan yr heddlu yn awgrymu bod yr ymgyrch yn cael 
effaith ar nifer y galwadau sy'n ymwneud â rheolaeth drwy orfodaeth i'r llinell 
gymorth a throseddau rheolaeth drwy orfodaeth y rhoddwyd gwybod amdanynt yng 
Nghymru.   
 
Nod gweithgarwch cyfathrebu cymunedol Llywodraeth Cymru yw ehangu a chryfhau 

cyrhaeddiad ein hymgyrchoedd sy'n cynnwys “Dyma Fi” a “Paid Cadw'n Dawel”.  

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnwys yr ymgyrch ‘Dyma Fi’ yn ei hadnodd Agenda 

ar gyfer ysgolion cynradd. Pecyn adnoddau yw Agenda i'w ddefnyddio gan athrawon 

wrth drafod cydberthnasau iach mewn ysgolion. Mae'n cynnwys awgrymiadau am 

bynciau, taflenni gwaith a gweithgareddau i'w defnyddio. Mae ar gael i ysgolion 

uwchradd a chynradd.  

Cynghorwyr Cenedlaethol: 
 
Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol wedi ymgysylltu'n agos â thîm cyfathrebu 
Llywodraeth Cymru i sicrhau bod mwy o wybodaeth a gwell gwybodaeth yn cael ei 
rhannu â'n dinasyddion. Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn cymeradwyo'r ymgyrch 
ddiweddar “Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn” sy'n canolbwyntio ar reolaeth drwy 
orfodaeth ac sydd wedi gweld cynnydd yn nifer y digwyddiadau y rhoddwyd gwybod 
amdanynt. Mae'r Cynghorwyr Cenedlaethol yn gweithio gyda'r tîm cyfathrebu i wella'r 
negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol a rhoi cyhoeddusrwydd i waith Llywodraeth 
Cymru, a pharhau i ymateb i straeon newyddion sy'n effeithio ar VAWDASV. 
 
 

Casgliad 

Cynghorwyr Cenedlaethol: 

Bydd y Cynghorwyr Cenedlaethol yn ymgysylltu â Llywodraeth Cymru yn ogystal â 

rhanddeiliaid allanol wrth gynllunio'r gynhadledd ‘cloriannu’ sydd wedi'i threfnu ar gyfer 

mis Tachwedd 2019 i gyd-fynd â chyfnod Diwrnod Rhuban Gwyn. Drwy waith y 

Cynghorwyr Cenedlaethol gyda'r sector arbenigol a siarad yn uniongyrchol â 

goroeswyr camdriniaeth, mae'r angen i ailsefydlu Panel Dysgu Cymru Gyfan wedi cael 

ei nodi. Roedd hwn yn ymrwymiad yn y Strategaeth Genedlaethol yn wreiddiol. Bydd 

y Panel hwn yn canolbwyntio ar wella ymatebion amlasiantaethol i achosion lle mae 

dioddefwr wedi nodi pryderon diogelu. Bydd y cyfarfod cychwynnol yn cynnwys 

goroeswyr pobl o gefndiroedd du ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd wedi profi cam-

drin rhywiol.  Y gobaith yw y gellir rhoi newid systematig ar waith lle bo angen o fewn 

disgyblaeth amlasiantaethol ac ym mhob rhan o bolisïau Llywodraeth Cymru. 
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Disgwylir adroddiad blynyddol y Cynghorwyr Cenedlaethol yn hwyrach eleni. Bydd yn 

canolbwyntio ar y bylchau a'r camau gweithredu penodol sy'n ofynnol i sicrhau bod 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 

a'r gwaith sy'n deillio ohoni yn cael eu rhoi ar waith ledled Cymru a bod taith y 

defnyddiwr gwasanaeth wedi gweld newid sylweddol er gwell. 

Yng ngoleuni hynt y Bil Cam-drin Domestig drwy Ddau Dŷ'r Senedd, mae'r 

Cynghorwyr Cenedlaethol yn cynnig y dylai cyfarfodydd rheolaidd gael eu cynnal yn 

ystod y chwarter nesaf gan y Cynghorwyr â Swyddogion perthnasol o Lywodraeth y 

DU, yn bennaf gyda'r Comisiynydd Cam-drin Domestig arfaethedig (pan fydd y swydd 

wedi'i llenwi). Rydym hefyd yn dymuno annog cydweithio a dysgu parhaus ymhlith 

swyddogion pedair Gweinyddiaeth y DU (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 

Iwerddon) fel gwaddol o'n penodiad yn Gynghorwyr Cenedlaethol i Gymru.  

Mehefin 2019  
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Papur 3 – Llythyr at Lywodraeth Cymru 

Paper 3 – Letter to Welsh Government 

 

10 Gorffennaf 2019 

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well 

Annwyl Weinidog 

Diolch am roi tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor fel rhan o’r ymchwiliad hwn. Hoffem 
gael rhagor o wybodaeth am nifer o faterion.  

Undeb Cymdeithasol 

Fel y cofiwch, gwnaethom edrych ar gysyniad yr undeb cymdeithasol gyda chi. A 
allwch chi roi rhagor o eglurder ynghylch pa fudd-daliadau y teimlwch y byddai 
eu datganoli yn gwanhau’r undeb cymdeithasol? Byddai’n ddefnyddiol pe gallai’r 
Pwyllgor ddeall yn well beth yn union y mae Llywodraeth Cymru yn ei ystyried y 
‘tu hwnt i’r terfyn’.  

Diffiniad o weinyddiaeth 

Mater arall yr edrychwyd arno oedd y diffiniad o ‘weinyddiaeth’. Rydym yn deall y 
rhyng-chwarae cymhleth rhwng gweinyddiaeth, deddfwriaeth a pholisi yn y 
maes hwn, fel yr amlygodd y Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi i ni. 
Dywedasoch fod Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wedi’i chomisiynu i edrych ar 
‘ddatganoli gweinyddiaeth’ budd-daliadau lles, a hoffem gael rhagor o eglurder 
ynghylch sut y gwnaethoch ddiffinio ‘gweinyddiaeth’ ar gyfer Canolfan Polisi 
Cyhoeddus Cymru.  

Cysylltiadau rhynglywodraethol  

Un o’r materion y bu’r Pwyllgor yn edrych arno yw rôl fframweithiau 
rhynglywodraethol. Er enghraifft, a ydych o'r farn y byddai’n fuddiol cryfhau 
trefniadau presennol y Cydbwyllgor Gweinidogion i ddarparu fframwaith mwy 
ffurfiol i drafod effeithiau penderfyniadau polisi ar lefel ddatganoledig ac ar lefel 
heb ei ddatganoli ar genhedloedd eraill y DU. A fydd y mater o nawdd 
cymdeithasol yn cael ei gynnwys yn yr adolygiad o sut mae adrannau 

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol 
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Llywodraeth y DU yn ymdrin â datganoli, a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 4 
Gorffennaf?  

Ymgorffori barn pobl sydd â phrofiad byw o ddylunio, gweithredu a gwerthuso 
polisi.  

Un o’r negeseuon cryfaf a ddeilliodd o’n hymweliad diweddar â’r Alban oedd pa 
mor ganolog oedd profiad byw pobl i ddylunio, gweithredu a gwerthuso’r 
newidiadau i’r system fudd-daliadau. Roedd yn amlwg bod hyn yn rhywbeth yr 
oedd pawb a oedd yn rhan o’r system yn ei gymryd o ddifrif. Clywsom adborth 
cadarnhaol gan y trydydd sector ynghylch pa mor ystyrlon oedd yr ymgysylltiad 
hwn, a sut yr oedd yn helpu i ddylunio system sy’n canolbwyntio rhagor ar bobl. 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth siaradodd y Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu 
Tlodi am sut yr oedd ymgysylltu â’r cyhoedd yn “greiddiol” i ddull gweithredu’r 
Llywodraeth o ran dylunio polisi, a nododd newidiadau i’r broses o wneud cais a’r 
meini prawf cymhwyster ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol. Byddai’r Pwyllgor yn 
croesawu cael rhywfaint o fanylion pellach ar sut y gwnaethoch ymgysylltu â 
phobl â phrofiad byw o gynllunio’r newidiadau hyn. A wnaethoch hefyd gynnwys 
pobl â phrofiad byw fel rhan o unrhyw werthusiad dilynol o’r newidiadau?  

Edrychaf ymlaen at eich ymateb. 

  

Yn gywir 

 

John Griffiths 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 6 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

10 Gorffennaf 2019 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 

Yn ein cyfarfod ar 1 Mai 2019, cytunodd y Pwyllgor Cyllid ar y modd y byddai’n 
craffu ar y  gyllideb. Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y pwyllgorau pwnc i 
rannu ein syniadau ac i annog eich pwyllgorau i drafod sut y gallwch wneud eich 
rhan i sicrhau bod y gwaith o graffu ar gynlluniau gwariant y Llywodraeth yn cael ei 
gwblhau yn y modd mwyaf cydlynol ac effeithiol bosibl. 

Y prif feysydd craffu 

Rydym wedi cytuno i barhau â'r un dull a ddilynwyd yn ystod y blynyddoedd 
blaenorol, sef bod y gwaith o graffu ar y gyllideb yn canolbwyntio ar y pedair 
egwyddor sy’n sail i waith craffu ariannol: fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth 
am arian a phroses. Dyma’r egwyddorion:  

• Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun ehangach o ran cyfanswm y refeniw a’r
gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol;

• Blaenoriaethu - a ellir cyfiawnhau'r modd y caiff y dyraniadau eu rhannu
rhwng y sectorau/rhaglenni gwahanol ac a ydynt yn gydlynol;

• Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau'n
ddoeth – yn ddarabodus, yn effeithlon ac yn effeithiol (h.y.) canlyniadau;

• Prosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a yw’r cynlluniau
corfforaethol a chynlluniau’r gwasanaethau, a’r gwaith o reoli perfformiad a
rheoli cyllid wedi’u hintegreiddio?

Papur 4 - Y Pwyllgor Cyllid 
Paper 4 -  Finance Committee
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Yn dilyn cyfarfod i randdeiliaid yn Aberystwyth ar 27 Mehefin, rydym wedi 
penderfynu canolbwyntio ar nifer o feysydd penodol yn ystod y gwaith craffu, sef: 

- Sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethu a benthyca, yn 
enwedig o ran Cyfradd Treth Incwm Cymru 

- Agwedd Llywodraeth Cymru tuag at wariant ataliol, a sut y caiff hyn ei  
adlewyrchu yn y broses o ddyrannu adnoddau (Gwariant ataliol = 
gwariant sy'n canolbwyntio ar atal problemau a lleihau’r galw am 
wasanaethau yn y dyfodol, drwy ymyrryd yn gynnar), yn enwedig o ran 
ariannu byrddau iechyd lleol a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol  

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau 

- Polisïau Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, lleihau tlodi ac 
anghydraddoldeb rhywiol, a lliniaru effeithiau’r diwygiadau lles 

- Cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit a pharodrwydd ar gyfer 
Brexit 

- Sut y mae tystiolaeth yn llywio gwaith Llywodraeth Cymru o ran pennu 
blaenoriaethau a dyrannu'r gyllideb 

- Sut y mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn dylanwadu ar y broses o 
ddatblygu polisïau 

- Wrth gyhoeddi ‘argyfwng hinsawdd’, a yw’n amlwg bod Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu ymateb i’r her honno a darparu’r adnoddau 
angenrheidiol  

Rydym yn eich annog i ganolbwyntio ar rai o'r meysydd hyn wrth graffu ar y 
gyllideb. 

Ymgynghori ynghylch y gyllideb ddrafft 

Yn ôl yr arfer, byddwn yn cynnal ymgynghoriad ar ran yr holl Bwyllgorau yn ystod 
toriad yr haf a bydd yr ymatebion yn cael eu rhannu â chi yn yr hydref er mwyn eich 
helpu i graffu ar y gyllideb ddrafft. 

Amgaeaf grynodeb o’r sylwadau a glywsom yn y cyfarfod i randdeiliaid a gynhaliodd 
y Pwyllgor Cyllid yn Aberystwyth cyn gosod y gyllideb. Mae’n bosibl y bydd y rhain o 
gymorth ichi pan fyddwch yn craffu ar y gyllideb. 

Amserlen 

Caiff y gyllideb ddrafft ei chyhoeddi ym mis Hydref fel arfer. Eleni, fodd bynnag, 
mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y byddai’n cynnal Adolygiad Cynhwysfawr o 
Wariant a gaiff ei gwblhau’r un pryd â Chyllideb y DU. Felly, ar hyn o bryd nid oes 
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gan Lywodraeth Cymru unrhyw wybodaeth ynghylch faint o gyllid a gaiff gan 
Lywodraeth y DU ar gyfer 2020-21 i seilio ei chyllideb arni. Mae’r Gweinidog Cyllid 
a’r Trefnydd wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi’r 
Cyllidebau amlinellol a manwl drafft gyda’i gilydd ar 10 Rhagfyr 2019, a chyhoeddi’r 
Gyllideb derfynol ar 3 Mawrth 2020. 

Fel y gwyddoch, newidiodd y darpariaethau’n ymwneud ag adroddiadau pwyllgorau 
polisi yn 2017, a gall pob pwyllgor baratoi ei adroddiad ei hun yn awr (os 
dymunwch), a gellir defnyddio'ch adroddiad fel dogfen ategol yn y ddadl ar y 
gyllideb ddrafft.   

Os oes gennych gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y gyllideb ddrafft, mae 
croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid, ar 0300 200 
6372, neu Bethan.Davies@Cynulliad.Cymru. 

 

Yn gywir 

 

 

Llyr Gruffydd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
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The Committee held an informal stakeholder event at the Marine Hotel, Aberystwyth on 27 

June 2019. The event focussed on the draft budget for 2020-21. 

1. Preventative Spend, Health & Social Care 

Prevention and early intervention should be at the heart of budget allocation.  

Stakeholders discussed the increased pressure on local authority budgets especially within 

social care due to demographical changes and workforce pressures. Current financial 

pressures for local authorities include workforce parity of treatment re-dress (eg changes 

to National Living Wage and sleep-in payments), high-cost high-need care packages and 

increased responsibilities following introduction of new policies and legislation (eg 

Additional Learning Needs Bill and Sustainable Drainage Systems Standards). Stakeholders 

felt that duties or responsibilities of local authorities are not reduced when budgets are 

cut.  

Many local authorities are reaching “saturation point” and cannot absorb any additional 

costs. This is leading to significant cuts in preventative services despite specific focus in 

recent legislation on the importance of early intervention and prevention (eg Social Services 

and Well-being Act, Well-being of Future Generations Act, Violence Against Women 

Domestic Abuse and Sexual Violence (VAWDASV) etc). Cutting non-statutory services such 

as leisure, culture and transport can have a potentially negative impact on the physical and 

mental well-being of the local population. In the long term, this can lead to increased 

pressure on statutory services. Cuts to public transport, for example, can have a significant 

impact on the local population, especially in rural areas.  

Some stakeholders suggested that the affordability of universal services such as free public 

transport and free prescriptions needs to be revisited by Welsh Government given the 

current financial climate and reduction in budgets. 

Out-of-county placements have huge cost implications for local authorities. It was 

suggested that local authorities need to work together on a regional basis to develop 

Stakeholder Engagement: Welsh Government 

Draft Budget 2020-21 
Finance Committee |    July 2019 
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specialist, not-for-profit services locally in order to avoid sending children and adults to 

high cost out-of-county placements. 

However, stakeholders discussed the tension between preventative action, which often 

tends to be longer term, and addressing short term, immediate pressures. 

2. Long-Term Planning & Strategies 

Despite the Finance Committee’s recommendations in 2017, the financial implications of 

new legislation remain difficult for local authorities to plan for. Even when Welsh 

Government provides assurances that any changes will be “cost neutral”, this is rarely the 

case in practice. It is not just about the direct costs but also the impact of re-direction of 

resources away from other services. There is often an impact on the third sector too, for 

example the introduction of the VAWDASV Act had significant resource implications for 

domestic abuse charities. 

Several stakeholders raised concerns about the potential impact of Brexit and the lack of 

clarity around post-Brexit policy and the Shared Prosperity Fund. It will be necessary to fill 

some legislative “gaps” post-Brexit but Welsh Government needs to carefully consider the 

cost implications of this. For example, if Welsh Government is considering raising 

regulatory standards for farming post-Brexit this could have significant resource 

implications for local authorities who would be expected to carry out additional 

inspections. They felt that the Welsh Government should be preparing for a New Deal 

Brexit, in order to be best prepared for that possible eventuality.  

There is a need for more joined up working between health, social care and the third sector, 

for example on the Adverse Childhood Experiences (ACEs) agenda as this can impact on 

many areas of society. 

Stakeholders stressed that long-term spending and vision were imperative as part of 

longer-term planning. There was a feeling that short term projects and yearly budgets do 

not allow for strategic spending nor for value for money – that budgets are being spent for 

the sake of being spent rather than to follow strategies and with priorities in mind.  

A suggestion was made for ‘disruptive’ budgets, moving away from annual budgets and 

moving closer to the principles of the Wellbeing of Future Generations Act to ensure 

requirements are met. Budgets should have an emphasis on meeting the need, working in 

areas that require action and co-working across sectors rather than adheres to a 

departmental structures and encourage competition between sectors.  
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3. Economy, businesses & the Third Sector 

The Welsh Government needs to do more to promote the economy and business in Wales. 

Wales should be procuring “from Wales for Wales”, for example, currently most of the 

educations books are procured from England. This is often because procurement rules 

make it difficult for small suppliers to bid for contracts. 

Stakeholders felt that having more support for local businesses would lead to increase in 

local economic growth and that the Welsh Government needs to work together with local 

authorities to achieve this.  

The third sector is often expected to “take up the slack” when local authorities are forced 

to cut services but many of these organisations are also working at full capacity and having 

to turn people away due to lack of resources. Many smaller third sector organisations have 

been lost in recent years due to lack of funding or forced to merge with other organisations 

in order to survive and this has led to a loss of local knowledge, expertise and support.  

Public transport was seen as key to communities and especially in rural communities, as 

well as being integral to enabling economic opportunities. Key considerations around 

transport were availability, affordability and quality. 

Stakeholders were wary of providing funding for large innovative schemes and the risks 

that may surround that funding and suggested that those resources may be used to 

support other services. For example, stakeholders questioned whether it was for Wales to 

take the lead in unproven technologies such as tidal. 

Stakeholders discussed the need for a fair work strategy. 

4. Education funding 

Stakeholders suggested that the education budget needed to be clarified and simplified. 

Stakeholders from the education sector highlighted that certain industries, facilities and 

services operate across different areas and rather than competing for budgets, sectors 

should be working together with outcomes in mind.   

5. Local services 

There were also concerns that community facilities, including leisure centres, were closing. 

It was noted that this has a significant impact on health and well-being of those 

communities, which in many cases is preventative, either through opportunities to exercise 

or for mental health reasons. It was also noted that community facilities provided 

structures to build social capital. 
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There was a concern that services and assets were being transferred from local authorities 

to community and town councils. This leads to a significant risk in terms of the ability of 

the organisations responsible for service having capacity to operate them, with a local 

authority likely to have larger specialist teams and a wider pool of expertise compared to 

a community and town council. Stakeholders suggested that transfer of services needed to 

be supported by adequate transfer for funding and resources. 

Stakeholders suggested that assets needed to be utilised better, and that all tiers of 

government needed to work together to understand what assets they had and how these 

may best be used. 

There was a general feeling that there was increasing strain being placed upon local 

authorities due to the lack of funding, which would lead to reduction in staff and a lack of 

resources, which would only create further issues; stakeholders described this as an 

endless cycle that wasn’t being resolved.  

6. Housing 

Local authorities need more support from Welsh Government to enable them to fulfil their 

priorities on the availability of affordable housing. For example, when borrowing to 

purchase own housing stock, it would be helpful if local authorities could pay back at the 

lower rate rather than the market rate that Registered Social Landlords are required to pay. 

Some stakeholders wanted to see a resolution to the ‘loophole’ in second home tax, 

wanting to provide local Welsh residents more housing opportunities.  

7. Transparency & Scrutiny 

There’s not a clear understanding of Welsh Government’s spending decisions and focus 

needs to be on outcomes and the need of the citizen. The Future Generations Act is integral 

to impact assessments for local authorities, yet many commented that it has not had a 

significant impact. Stakeholders acknowledged that the Future Generations Act will likely 

have a positive impact in the long run, however there will be no immediate benefit and 

instead will only restrict upon how much money local government will receive. Stakeholders 

felt that the Future Generations Act needed to be fed into any other additional plans and 

not be treated as a standalone Act. 

Some stakeholders felt that the Welsh Government was overspending and there was an 

unfairness with regards to funding for health services. Some stakeholders questioned how 

the Welsh Government is monitoring health boards’ spending, given the number of boards 

in special measures.  
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8. Equality & Vulnerable Groups 

Cuts to public transport often have a disproportionate impact on certain groups in society, 

for example disabled people, older people or victims of domestic abuse. Stakeholders 

noted that poverty should be at the core of all budget decisions and that the budget should 

utilise a poverty impact assessment methodology.  

9. Taxation  

Stakeholders were concerned that local taxes were increasing whilst services are being 

reducing. Stakeholders were keen to understand what additional taxes might be 

considered for Wales and what might be appropriate. There was an emphasis on the 

importance of the public being aware what Welsh taxes will fund and cross border concerns 

with taxes differing in England.  

Stakeholders were keen on the idea of a ‘Tourist Tax’ for people visiting Wales and it’s 

National Parks, arguing that tourists use resources such as the health services, so this 

could counter balancing that.   

 

Tudalen y pecyn 74



Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

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.   

 
 
 
Cadeiryddion Pwyllgorau’r Cynulliad 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

15 Gorffennaf 2019 
 
 

Annwyl Gadeiryddion 
 
Yfory yn y siambr, byddaf yn gwneud Datganiad Llafar ar ‘Ragolygon y Dyfodol ar gyfer 
Gwariant Cyhoeddus yng Nghymru’ a fydd yn tynnu sylw at yr heriau yr ydym yn eu 
hwynebu oherwydd y diffyg eglurder o ran cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer yr 
Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant eleni a’r effaith y mae hynny’n ei chael ar ein paratoadau 
ar gyfer y gyllideb, gan gynnwys yr amserlen.  
 
Oherwydd y sefyllfa hon, ac yn unol â Rheol Sefydlog 20, ysgrifennais yn ddiweddar at 
gadeiryddion y Pwyllgor Busnes a’r Pwyllgor Cyllid ynglŷn â’r dyddiadau ar gyfer gosod y 
gyllideb ddrafft a chyflwyno cynnig blynyddol y gyllideb. 
  
Nid ydym yn gwybod eto pryd y bydd yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn cael ei 
gynnal, pa gyfnod y bydd yn ymdrin ag ef, na phryd y bydd yn dod i ben. Mae’r rhai sy’n 
ymgeisio am arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol ac, yn y pen-draw, swydd y Prif Weinidog, 
wedi gwneud sylwadau sy’n awgrymu y gallai Llywodraeth newydd y DU gyhoeddi ei 
Chyllideb ym mis Medi.  O’r herwydd, mae’n anodd rhoi sicrwydd ar hyn o bryd ynglŷn â’r 
dyddiadau ar gyfer cyhoeddi ein Cyllideb ddrafft a’n Cyllideb derfynol ar gyfer 2020-21. 
  
Fodd bynnag, mae Rheol Sefydlog 20.6 yn gwneud darpariaeth i’r Pwyllgor Busnes allu 
gwneud newidiadau i’r amserlen ar gais y Llywodraeth. Yn unol â hynny, ac ar y 
ddealltwriaeth y byddaf yn darparu amserlen bendant cyn gynted â phosibl ar ôl i 
Lywodraeth y DU wneud cyhoeddiad ynglŷn â’r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant a’i 
Chyllideb, rwyf wedi dweud wrth y Pwyllgor Busnes ein bod yn cynllunio i gyhoeddi’r 
Cyllidebau drafft amlinellol a manwl gyda’i gilydd ar 10 Rhagfyr, a’r Gyllideb derfynol ar 3 
Mawrth 2020. 
 
Wrth gynnig y dyddiadau hynny, rwy’n ymwybodol o Reol Sefydlog 20.5 a’r trefniadau y 
cytunwyd arnynt rhwng Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ynglŷn â’r 
cyfnod a ddarperir ar gyfer craffu. Mae Rheol Sefydlog 20.5 yn darparu, ‘fel arfer’, y bydd y 
Pwyllgor Cyllid yn cael wyth wythnos i gyflwyno adroddiad ar gynigion amlinellol y gyllideb 
ac y bydd y pwyllgorau’n cael pum wythnos i ystyried cynigion manwl y gyllideb. Er na ellir 
galw hon yn flwyddyn arferol, rwy’n dal yn ymrwymedig i sicrhau bod ein cynigion gwario yn 
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destun proses graffu mor lawn ag sy’n bosibl. O ganlyniad, byddai’r amserlen rwyf wedi’i 
nodi yn caniatáu wyth wythnos ar gyfer craffu ar y Gyllideb ddrafft, sef pum wythnos pan 
fyddai’r Cynulliad yn eistedd a thair wythnos pan na fyddai’n eistedd. 
 
Pan drafodwyd y trefniadau hyn gennym yn y Pwyllgor Busnes yr wythnos ddiwethaf, roedd 
yr holl bartïon yn cydnabod yr effaith a’r anawsterau o ran yr amserlen graffu a’ch 
blaenraglenni gwaith pe baem yn newid y dyddiadau i rai cynharach os bydd Llywodraeth y 
DU yn cyhoeddi ei chyllideb yn gynt na’r disgwyl. Dan yr amgylchiadau hynny, fe fyddwn i’n 
ddiolchgar am ddealltwriaeth a hyblygrwydd gennych o ran rhoi lle i broses graffu’r gyllideb 
yn eich rhaglen waith. Byddaf yn gofyn hefyd i’m cyd-Weinidogion fod yn hyblyg o ran bod 
ar gael i fynychu sesiynau craffu’r pwyllgorau. 
 
Gobeithio bod y trefniadau hyn yn dderbyniol ichi o ystyried yr amgylchiadau, sy’n cael eu 
llywio gan ffactorau allanol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth uniongyrchol. Rwy’n ddiolchgar am 
eich dealltwriaeth.         
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  

Tudalen y pecyn 76


	Agenda
	2 Ymchwiliad i eiddo gwag: sesiwn dystiolaeth 6
	ELGC(5)-23-19 Papur 1 Tystiolaeth Llywodraeth Cymru

	3 Papurau i’w nodi
	3.1 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip ynghylch gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 – 4 Gorffennaf 2019
	3.2 Gohebiaeth i’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i fudd-daliadau yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019
	6 Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well – trafod y materion o bwys
	7 Trafodaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21
	2019 07 10 Letter to Assembly Committees cy
	2019 07 10 Stakeholder event note
	ELGC(5)-23-19  Papur 5 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynghylch amserlen y gyllideb – 15 Gorffennaf 2019




