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Y PWYLLGOR CYDRADDOLDEB A CHYFIAWNDER CYMDEITHASOL – 20 MEDI 2021 
 

PAPUR TYSTIOLAETH 
 
Mae'r papur tystiolaeth hwn yn nodi fy mlaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd. Mae 
hefyd yn nodi sut rwy'n bwriadu mynd ati i weithio gyda fy nghydweithwyr yn y Cabinet ar y 
materion trawsbynciol yn fy mhortffolio.   
 
Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau a chyflawni amcanion Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-24 

Mae cryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol wedi bod yn ffocws canolog i bob 
Llywodraeth Cymru ers dechrau'r broses ddatganoli. Mae'r llywodraeth hon yn fwy 
penderfynol nag erioed i greu Cymru fwy teg a chyfartal, a bydd yn canolbwyntio ar wneud 
hynny.   
 
Tynnodd COVID-19 sylw at anghydraddoldebau sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn a welir o 
hyd yn ein cymdeithas. Mae'r anghydraddoldebau hyn wedi cael eu hystyried a'u trafod 
ymhellach mewn adroddiadau pwerus gan Is-grŵp Economaidd-gymdeithasol Grŵp 
Cynghorol Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig y Prif Weinidog ar COVID-19 a'r 
Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl.  
 
Mae'r Prif Weinidog wedi nodi'n glir iawn bod cydraddoldeb yn ganolog i'r penderfyniadau a 
wnawn, a chaiff nodau hirdymor Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 eu 
cyflawni drwy'r Cynlluniau Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol, Cydraddoldeb Rhywiol a 
Chydraddoldeb LHDTC+ sy'n sail iddo a'n hymateb i Adroddiad Drws ar Glo (a'r broses o 
sefydlu Tasglu Anabledd a arweinir gan y Gweinidogion). Arweiniodd yr argymhellion yn 
Adroddiad Is-grŵp Economaidd-gymdeithasol Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
COVID-19 at lunio'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol.  
  
Ar 26 Awst, cyhoeddwyd adroddiad ymchwil ar gryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau 
dynol yng Nghymru. Comisiynwyd y gwaith ymchwil arwyddocaol hwn fel rhan o 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu dull gweithredu clir yng Nghymru i sicrhau bod 
cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hystyried a'u diogelu'n llawn.  Mae canfyddiadau'r 
gwaith ymchwil yn nodi dulliau o gryfhau a hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol yng 
Nghymru, ac mae'r adroddiad yn cynnwys 40 o argymhellion ar gyfer diwygiadau i 
ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau, ymhlith eraill. Mae pob argymhelliad yn cynnwys 
camau manwl  tuag at gyflawni'r prif argymhelliad.  
 
Yn gynnar yn y tymor newydd, byddaf yn cyfarfod â chyd-Weinidogion i ystyried sut y gellid 
integreiddio'r argymhellion yn y gwaith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd a'r gwaith a fydd yn 
mynd rhagddo yn y dyfodol. Mae camau pwysig eisoes wedi'u cymryd yn hyn o beth. Mae 
ein Rhaglen Lywodraethu yn nodi ein hymrwymiad i ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod a Chonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng nghyfraith Cymru. Yn ogystal, mae'r 
Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol, a ddaeth i rym yng Nghymru ym mis Mawrth 
2021, yn cynnig ffordd allweddol o helpu Cymru i adfer yn sgil effaith COVID-19.  
 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i sefydlu Uned Gwahaniaethau ar sail 
Hil, ochr yn ochr ag Uned Data Cydraddoldeb, er mwyn darparu gallu dadansoddol a pholisi 
i hyrwyddo newidiadau gwirioneddol a fydd yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau ar sail 

https://llyw.cymru/drws-ar-glo-datgloi-bywydau-hawliau-pobl-anabl-yng-nghymru-ar-ol-covid-19
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tystiolaeth yng Nghymru. Byddaf hefyd yn sefydlu Uned Gwahaniaethau ar sail Anabledd. 
Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid i feithrin dealltwriaeth o 
flaenoriaethau ar gyfer yr Unedau ar ôl iddynt gael eu sefydlu, a bydd y gwaith hwnnw'n 
parhau.  
 
Trechu tlodi, gwneud y gorau o incwm a chyngor ar fudd-daliadau 
 
Mae trechu tlodi yn flaenoriaeth o hyd. Drwy'r Rhaglen Lywodraethu, rydym wedi nodi ein 
hymrwymiad i wella canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel. Mae hyn yn cynnwys 
parhau i gefnogi ein rhaglen flaenllaw Dechrau'n Deg;  ymrwymiad i adolygu meini prawf 
cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim; a chyllid ychwanegol ar gyfer gofal plant pan 
fo rhieni mewn addysg a hyfforddiant, ymhlith pethau eraill.  
 
Rwy'n ymrwymedig i ddatblygu'r agenda hon ac yn bwriadu defnyddio pob dull ysgogi sydd 
ar gael i mi i gyflwyno newid.  Rwy'n parhau i gyfarfod â chyd-Weinidogion i drafod 
cyfleoedd i flaenoriaethu'r gwaith o drechu tlodi wrth ddatblygu a chyflawni ymrwymiadau'r 
Rhaglen Lywodraethu, ac o fewn eu polisïau a'u hystyriaethau wrth ddarparu 
gwasanaethau. Sicrheir hefyd fod tlodi yn ganolog i'r broses o gynllunio'r gyllideb (gan 
gysylltu â gofynion y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol). Bydd hyn yn helpu i sicrhau 
bod portffolios ym mhob rhan o'r llywodraeth yn blaenoriaethu'r pethau hynny sy'n cyfrannu 
at fynd i'r afael ag anghydraddoldebau a gwella canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel.  
 
Bydd y trafodaethau hyn yn canolbwyntio ar dystiolaeth o'r hyn sy'n helpu i drechu tlodi. 
Byddant yn ystyried yr argymhellion sy'n deillio o'r adolygiad o Dlodi Plant er mwyn sicrhau 
bod rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cael yr effaith fwyaf posibl ar fywydau 
plant sy'n byw mewn tlodi. Byddant hefyd yn cael eu hategu gan ganfyddiadau'r gwaith 
ymchwil a dadansoddi sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus 
Cymru ar y gwaith o drechu tlodi yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn yn ystyried strategaethau 
rhyngwladol i liniaru tlodi a rhaglenni a pholisïau effeithiol i leihau tlodi.  
 
Yn ogystal, drwy gydol yr haf, bûm yn cyfarfod ac yn ymgysylltu â rhaglenni trechu tlodi 
allweddol, rhanddeiliaid a'r rhai sydd â phrofiad uniongyrchol er mwyn cael dealltwriaeth o'r 
cyfleoedd a'r heriau, er enghraifft Comisiwn y Gwir am Dlodi yn Abertawe a'r Gynghrair 
Gwrth-dlodi.  Gyda'i gilydd, bydd y gwaith dadansoddi hwn yn helpu i lywio'r broses o 
gynllunio camau gweithredu yng Nghymru yn y dyfodol a'u rhoi ar waith.  

 
Ers dechrau'r pandemig, rydym wedi canolbwyntio ar gynyddu incwm aelwydydd, 
lleihau costau byw hanfodol a meithrin gwydnwch ariannol (“gwneud y gorau o 
incwm”). Mae adroddiad cynnydd Tlodi Plant – Cynllun Gweithredu Pwyslais ar Incwm 
yn crynhoi canlyniadau nifer o raglenni peilot. Mae'r adroddiad yn dangos bod 
cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud mewn nifer o feysydd allweddol, a byddwn yn mynd 
ati nawr i adeiladu ar y gwaith hwnnw.  
 
Mae cyflwyno'r Gronfa Gynghori Sengl ym mis Ionawr 2020 wedi sicrhau bod Llywodraeth 
Cymru yn rhoi cyllid grant i wasanaethau cyngor integredig a chosteffeithiol sydd wedi'u 
cynllunio'n strategol ac sy'n helpu i ateb y galw cynyddol am wasanaethau cyngor. Mae'r 
gwasanaethau cyngor ar fudd-daliadau a ddarperir drwy'r Gronfa yn amhrisiadwy o ran 
helpu pobl i ddefnyddio'r system budd-daliadau er mwyn meithrin dealltwriaeth o'r hyn y 
gallant fod yn gymwys i'w gael a sut i hawlio.  Cynigir ‘gwiriad o'r hawl i fudd-daliadau lles’ i 
bawb sy'n defnyddio gwasanaethau'r Gronfa, ni waeth pa broblem a nodir ganddynt pan 

https://llyw.cymru/tlodi-plant-adroddiad-terfynol-ar-y-cynllun-gweithredu-pwyslais-ar-incwm
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fyddant yn cysylltu â'r Gronfa am gymorth e.e. tai, problem yn ymwneud â chyflogaeth ac 
ati. Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, rhoddodd gwasanaethau cyngor ar fudd-
daliadau'r Gronfa gymorth i bobl hawlio dros £40 miliwn o incwm ychwanegol drwy fudd-
daliadau lles.  
 
Yn ystod mis Mawrth 2021, cynhaliwyd yr ymgyrch genedlaethol gyntaf yng Nghymru i 
sicrhau bod pobl yn manteisio ar fudd-daliadau. Yn sgil yr ymgyrch honno, hawliwyd gwerth 
£651,504 o fudd-daliadau ychwanegol gan y rhai sydd â hawl i gael budd-daliadau.  
Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant yr ymgyrch hon ac yn cynnal ymgyrch genedlaethol arall 
yn ystod yr hydref. Rhwng mis Hydref 2020 a mis Mawrth 2021, cynhaliwyd chwe chynllun 
peilot Profi a Dysgu hefyd a ddefnyddiodd negeseuon a chymorth penodol i annog grwpiau 
sydd lleiaf tebygol o fod yn hawlio'r holl gymorth ariannol y mae ganddynt yr hawl i'w gael i 
fanteisio ar fudd-daliadau. Ymgysylltodd y cynlluniau peilot â 1,440 o aelwydydd, gan roi 
cyngor a chymorth i ddatrys mwy na 6,800 o broblemau.  Rhoddodd y cynlluniau peilot 
gymorth i'r aelwydydd hyn hawlio gwerth £2,468,052 o incwm ychwanegol. Bydd dyraniad 
cyllid ychwanegol o'r cronfeydd COVID yn galluogi'r prosiectau i weithredu ar yr un lefel 
drwy gydol y flwyddyn ariannol hon. 
 
Ym mis Mai 2021, aethom ati i ddatblygu a chyhoeddi Arweinlyfr Arferion Gorau, ar y cyd 
ag awdurdodau lleol. Mae'r arweinlyfr hwn yn crynhoi'r ‘hyn sy'n gweithio’ o ran helpu i 
symleiddio'r broses o wneud cais am fudd-daliadau datganoledig, gan eu gwneud yn fwy 
hygyrch i bobl y mae angen y cymorth hwn arnynt.  
 
Materion sy'n gysylltiedig â dyledion 
 
Croesawodd Llywodraeth Cymru benderfyniad Llywodraeth y DU i drosglwyddo cyfran o 
Ardoll Ariannol y DU, gan fod hyn wedi galluogi gwasanaethau cyngor ar ddyledion yng 
Nghymru i gael eu hintegreiddio ochr yn ochr â gwasanaethau cyngor eraill ar les 
cymdeithasol a gomisiynir gennym yn y Gronfa Gynghori Sengl. Mae ein cyfran o'r ardoll 
wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Yn 2019-20, cawsom gyfran o £2.45m;  yn 2020-21, 
derbyniwyd £3.4m ac yn 2021-22 cawsom ychydig dros £4m.  
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, rhoddodd gwasanaethau cyngor ar ddyledion a 
ddarparwyd drwy'r Gronfa gymorth i dros 18,000 o aelwydydd i reoli dros £8 miliwn o 
ddyledion problemus ac, yn bwysicach oll, i sicrhau bod eu sefyllfa ariannol yn fwy 
cynaliadwy.  

Mae COVID-19 wedi rhoi straen enfawr ar gyllid aelwydydd ledled Cymru ac mae llawer o 
bobl wedi'i chael hi'n anodd talu'r dyledion yr aethpwyd iddynt yn ystod y pandemig. Rydym 
wedi sefydlu Tasglu Dyledion sy'n cynnwys partneriaid mewnol ac allanol allweddol. 
Gofynnwyd i'r Grŵp argymell mentrau a pholisïau a fydd yn helpu pobl ledled Cymru sy'n ei 
chael hi'n anodd ymdopi â'u hymrwymiadau ariannol i ad-dalu eu dyledion mewn ffordd 
fforddiadwy, gan osgoi camau gorfodi a chynnig llwybrau cynaliadwy allan o ddyled.   

Bu swyddogion yn gweithio'n agos gyda Thrysorlys EM wrth i bolisi Llywodraeth y DU ar 
gyfer ‘cynllun seibiant dyled’ gael ei ddatblygu.     Cyflwynwyd rhan gyntaf y cynllun, Lle i 
Anadlu, ym mis Mai 2021 ac, erbyn hyn, gall pobl yng Nghymru sy'n ei chael hi'n anodd talu 
eu dyledion gael diogelwch cyfreithiol a fydd yn atal credydwyr rhag cynyddu eu dyled a 
chymryd camau gorfodi. Bydd swyddogion yn parhau i weithio gyda Thrysorlys EM i sicrhau 
bod ail ran y rhaglen, y Cynllun Ad-dalu Dyledion Statudol, yn diwallu anghenion penodol 
pobl yng Nghymru sy'n ei chael hi'n anodd talu dyledion problemus oherwydd y pandemig.  

https://llyw.cymru/symleiddio-prosesau-ymgeisio-ar-gyfer-budd-daliadau-weinyddir-gan-awdurdodau-lleol-arweinlyfr-arferion-gorau
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Cynllun peilot Incwm Sylfaenol 
 
Rydym yn datblygu opsiynau ar gyfer cynllun peilot Incwm Sylfaenol i bobl sy'n gadael 
gofal, ac yn canolbwyntio ar sut y gallai'r cynllun peilot gael ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd 
â'r angen mwyaf. Mae llawer o waith cymhleth iawn i'w wneud i gynllunio'r cynllun peilot a 
phenderfynu sut y caiff ei roi ar waith a'i fesur. Mae'n bwysig bod hyn yn cael ei wneud yn 
iawn. Mae Grŵp Llywio a Grŵp Gweithredol wedi cael eu sefydlu i sicrhau y caiff dull 
gweithredu trawslywodraethol ei fabwysiadu. Mae grŵp monitro a gwerthuso mewnol wedi'i 
sefydlu hefyd i lunio fframwaith Canlyniadau a Gwerthuso manwl a fydd yn cyd-fynd â'r 
gwaith o ddatblygu'r cynllun peilot. Rydym wedi ymgysylltu â gwledydd sydd wedi treialu 
ffyrdd o fynd i'r afael ag incwm sylfaenol er mwyn dysgu gwersi ac ymgorffori'r gwersi hyn 
yn y cynllun peilot arfaethedig. Fel rhan o'r broses, byddwn yn gwrando ar randdeiliaid ac 
arbenigwyr allweddol wrth inni adeiladu'r model, ac i gyfrannu at y gwaith parhaus o 
ddatblygu a gwerthuso'r gwaith hwn. Mae fy swyddogion wrthi'n modelu nifer o opsiynau ar 
gyfer y cynllun peilot, a fydd yn caniatáu inni wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth 
ynghylch yr hyn y gellir ei gyflawni o ran dichonoldeb a fforddiadwyedd. Byddaf yn cyfarfod 
â swyddogion yn fuan pan fyddant yn rhoi gwybodaeth i'r Prif Weinidog a minnau am y 
cynnydd a wnaed hyd yma. Rwy'n gobeithio y gallaf roi mwy o fanylion i chi cyn hir 
ynghylch y ffordd y caiff y cynllun peilot ei roi ar waith a'i fesur.  
 
Y Comisiwn Gwaith Teg 
 
Rydym yn defnyddio ein pwerau, ein dulliau ysgogi polisi a'n dylanwad i roi argymhellion y 
Comisiwn Gwaith Teg ar waith.  Gwnaethom sefydlu'r Fforwm Gwaith Teg Gofal 
Cymdeithasol a'i weithgorau cysylltiedig gyda'r nod o wella amodau gwaith ym maes gofal 
cymdeithasol ac rydym yn defnyddio'r Fforwm i lywio'r ffordd rydym yn cyflawni ein 
hymrwymiad i dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal cymdeithasol.  
 
Mae iechyd a diogelwch yn y gweithle wedi newid mewn ffordd radical yn sgil COVID-19, a 
gwnaethom ymateb i hyn drwy greu'r Fforwm Iechyd a Diogelwch cenedlaethol. Mae'r 
Fforwm hwn wedi dwyn ynghyd undebau llafur, y prif gyrff cyflogi a'r rhai sy'n gyfrifol am 
waith gorfodi i rannu eu gwaith a'u profiadau cyfunol o helpu i gadw gweithleoedd yn 
ddiogel. Rydym wedi dod ynghyd â'n partneriaid cymdeithasol i gynnal ymgyrchoedd i wella 
gwybodaeth a meithrin dealltwriaeth o hawliau a chyfrifoldebau yn y gweithle, gan gynnwys 
mewn perthynas ag Iechyd a Diogelwch.  
 
Gan weithio ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru, rydym yn defnyddio dulliau ysgogi fel y 
Contract Economaidd a'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi i 
annog arferion gwaith tecach, ac rydym wedi ffurfio partneriaeth â Cynnal Cymru, sef corff 
achredu'r Cyflog Byw yng Nghymru, i'w helpu i hyrwyddo'r Cyflog Byw Gwirioneddol ac 
annog mwy o gyflogwyr i'w fabwysiadu. Yn ogystal, rydym yn cymryd camau i ddatblygu'r 
achos dros waith teg a'i fanteision i weithwyr, cyflogwyr a'r gymdeithas ehangach a'i rannu, 
ac rydym yn ymgysylltu â phartneriaid cymdeithasol mewn ymdrech i hyrwyddo gwaith teg 
a rhannu arferion gorau.  
 
Rydym yn cryfhau'r dull partneriaeth gymdeithasol fel ffordd allweddol o sicrhau bod 
gweithleoedd yn fannau tecach, gwell a mwy diogel i bawb. Rydym eisoes wedi cyhoeddi y 
byddwn yn cyflwyno'r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus yn fuan. Bydd y 



5 

Bil, os caiff ei basio, yn cyflwyno partneriaeth gymdeithasol newydd, prosesau caffael 
cymdeithasol gyfrifol a dyletswyddau gwaith teg.  
 
Yn olaf, yn unol ag argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg i ddylanwadu ar feysydd 
annatganoledig, rydym yn parhau i alw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno'r Bil Cyflogaeth a 
addawyd ganddi ac i ddarparu adnoddau ychwanegol ar gyfer gwaith gorfodi, fel bod gan 
weithwyr yr hawliau a'r diogelwch statudol y maent yn eu haeddu.  
 
Cyfiawnder Troseddol 
 
Rydym yn awyddus i blismona a'r system cyfiawnder troseddol ehangach gael eu datganoli. 
Mae'r Prif Weinidog wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn gofyn am drafodaethau 
ynghylch argymhellion Comisiwn Thomas.  Fodd bynnag, tra bo cyfiawnder troseddol yn 
faes a gedwir yn ôl, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu yn y meysydd rydym yn 
gyfrifol amdanynt i gefnogi gweithrediad effeithiol y system. Rydym hefyd yn gweithio gyda 
Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, heddluoedd Cymru a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig 
i gyflawni, yn ystod y flwyddyn ariannol hon, ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu i barhau 
i ariannu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac ariannu 100 o swyddogion 
ychwanegol.  
 
Drwy gydol yr argyfwng iechyd y cyhoedd, rydym wedi gweithio'n agos gyda Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf EM, y Gwasanaeth Ieuenctid yn y Ddalfa, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i reoli brigiadau o achosion a lliniaru effaith y feirws, 
gan gydbwyso anghenion iechyd cymunedol ag iechyd a llesiant troseddwyr sy'n oedolion a 
throseddwyr ifanc. Er y bu'n rhaid rhoi cyfyngiadau cadarn ar waith mewn sefydliadau diogel 
a gwasanaethau prawf i leihau achosion o drosglwyddo'r feirws ac achub bywydau, rydym 
wedi gweithio'n agos gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hanfodol hynny 
sy'n hollbwysig wrth adsefydlu troseddwyr yn hygyrch o hyd.  
 
Drwy broses gydweithio gadarnhaol, aethpwyd ati i brofi troseddwyr sy'n oedolion a 
throseddwyr ifanc a oedd yn cyrraedd pob carchar, Sefydliad Troseddwyr Ifanc a Chartref 
Diogel i Blant yng Nghymru. Rhoddwyd protocol profi ar waith i staff yn ein Cartref Diogel i 
Blant, ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. Sefydlwyd protocol olrhain cysylltiadau 
cenedlaethol er mwyn lleihau achosion o drosglwyddo'r feirws mewn sefydliadau diogel yng 
Nghymru, ac mae'r rhaglen frechu yn parhau i gael ei chyflwyno'n gyflym mewn carchardai, 
yn unol â'r rhaglen gymunedol.  
 
Ym mis Mawrth y llynedd, gwnes y penderfyniad anodd i atal gwaith ar y Glasbrintiau ar gyfer 
Troseddwyr Benywaidd a Throseddwyr Ifanc dros dro, a hynny mewn ymateb i COVID-19 a'r 
angen i bob partner cyflenwi adleoli adnoddau. Ar 1 Gorffennaf 2020, ailddechreuodd y 
gwaith o gyflwyno'r ddau Lasbrint. Mae asesiad o'r cynlluniau gweithredu wedi'i gynnal erbyn 
hyn er mwyn adolygu'r hyn y gall y prosiect ei gyflawni a gosod amserlenni newydd. Mae 
cynlluniau gweithredu diwygiedig wedi'u cynhyrchu mewn ymgynghoriad â'n partneriaid 
allweddol, ac mae'r cynlluniau cyhoeddedig hyn yn nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma a'n 
rhaglen waith yn y dyfodol.  
 
Fel rhan o'r gyllideb eleni, rydym yn dyrannu £500,000 ychwanegol i'r rhaglen Glasbrint i 
gefnogi prosiectau sy'n atgyfnerthu cysylltiadau rhwng menywod yn y carchar a'u plant 
drwy'r cynllun ‘Ymweld â Mam’, a helpu i gyflwyno arferion a gaiff eu llywio gan drawma i 
Ymarferwyr Cyfiawnder Ieuenctid. Mae'r buddsoddiad ychwanegol hwn yn y Glasbrintiau yn 



6 

helpu i sicrhau gwelliannau aml-genhedlaeth ystyrlon i fywydau rhai o'r bobl fwyaf agored i 
niwed yn ein cymdeithas.   
 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a gwaith mewn perthynas â Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol  

Rwy'n cyfarfod â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn rheolaidd i drafod y 

gwaith sy'n mynd rhagddo o dan fframwaith Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Ym mis 

Mehefin 2021, cyhoeddwyd ein Rhaglen Lywodraethu a oedd yn cynnwys ein hamcanion 

llesiant i wneud y gorau o'n cyfraniad at y nodau llesiant dros dymor y Llywodraeth hon. 

Mae ein fframwaith gweithredu strategol ar gyfer Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn parhau 

i lywio'r gwaith a wnawn i gyflawni a hyrwyddo datblygu cynaliadwy a'n dyletswyddau o dan 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  

Y flwyddyn hon, sefydlwyd fforymau rhanddeiliaid cenedlaethol Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol, lansiwyd tudalen ymgyrchu newydd i wella ymwybyddiaeth o'r Ddeddf, cynhaliwyd 
dau ddigwyddiad Cyfnewid Syniadau Cenedlaethau'r Dyfodol a datblygwyd llwyfan blog i 
ennyn diddordeb rhanddeiliaid a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am weithgareddau 
allweddol.  
 
Ym mis Chwefror, aethom ati i gyhoeddi map ffordd ar gyfer 2021 a oedd yn gosod 
amserlen gyflymach ar gyfer cyflawni cerrig milltir cenedlaethol, dangosyddion ac 
Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol o dan faner y rhaglen Llunio Dyfodol Cymru.  
 
Ar 1 Medi, lansiais ymgynghoriad ar gerrig milltir cenedlaethol i Gymru a fydd yn llywio 
camau tuag at gyflawni'r nodau llesiant a rennir yn y dyfodol. Mae'n cynnig naw carreg filltir 
genedlaethol a fydd yn helpu Gweinidogion Cymru i asesu cynnydd tuag at gyflawni'r nodau 
llesiant. Mae hefyd yn ceisio barn ar fylchau posibl yn y set gyfredol o ddangosyddion 
llesiant cenedlaethol a welwyd yn sgil pandemig COVID-19.  Bydd yr ymgynghoriad yn para 
tan 26 Hydref 2021.   
 
Dros y 18 mis diwethaf, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wedi bod yn destun 
cryn dipyn o waith craffu o ran ei heffeithiolrwydd fel fframwaith deddfwriaethol i wella 
cynaliadwyedd Cymru. Yn yr hydref, byddwn yn cyhoeddi ein hymateb i'r argymhellion a 
nodir mewn tri adroddiad allweddol: Adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, 
Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, a'r ymchwiliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.  
 
Rydym wedi cytuno ar gynllun gweithredu a rennir â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
er mwyn cysoni gweithgareddau yn rhyngwladol, defnyddio cysylltiadau yn y Cenhedloedd 
Unedig a llwyfannau fel World Expo a COP26 i hyrwyddo dull llesiant cenedlaethau'r 
dyfodol a dangos sut y gall helpu i ysgogi camau gweithredu cadarnhaol mewn perthynas 
â'r problemau mwyaf yn y byd.  

 
Statws preswylydd sefydlog 
 
Ym mis Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o gymorth am ddim i 
helpu dinasyddion yr UE i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o'r UE ac i wneud cais am 
statws preswylydd cyn-sefydlog neu breswylydd sefydlog. Mae'r cymorth hwn yn parhau i 
sicrhau ein bod yn cyrraedd cynifer o ddinasyddion yr EU â phosibl nad ydynt o bosibl, am 

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-dangosyddion-cenedlaethol-a-cherrig-milltir-cenedlaethol-cynllun-cyfunol-ar-gyfer-2021
https://llyw.cymru/defnyddio-cerrig-milltir-a-dangosyddion-cenedlaethol-i-fesur-cynnydd-ein-cenedl
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ba reswm bynnag, wedi gwneud cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE 
eto.  Yn fwy diweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y cyllid a roddir i'r 
cyfreithwyr mewnfudo arbenigol Newfields Law, Cyngor ar Bopeth a'r sefydliad trydydd 
sector Settled yn parhau er mwyn eu galluogi i weithredu hyd at 31 Rhagfyr 2021.   
 
Bydd y ddarpariaeth barhaus hon yn sicrhau y gall dinasyddion yr UE barhau i gael cyngor 
a chymorth am ddim i'w helpu i ennill statws preswylydd cyn-sefydlog neu breswylydd 
sefydlog. Ar 30 Mehefin 2021, roedd 96,800 o geisiadau wedi'u cyflwyno i'r Cynllun 
Preswylio'n Sefydlog gan ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru. Disgwylir i 
Lywodraeth y DU gyhoeddi'r dadansoddiad ystadegol chwarterol nesaf o geisiadau a wneir 
i'r cynllun yn ddiweddarach yn y mis;  bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r data hyn i 
lywio'r cymorth y byddwn yn parhau i'w roi yn y dyfodol.   
 
Yn anffodus, oherwydd symudiad rhydd hanesyddol, nid yw Llywodraeth y DU yn gwybod 
faint yn union o ddinasyddion yr UE yn y DU sy'n gymwys i wneud cais i'r Cynllun 
Preswylio’n Sefydlog ac, o'r herwydd, nid yw'n bosibl cyfrifo'n gywir nifer y dinasyddion o'r 
EU yng Nghymru na wnaethant gais am statws preswylydd cyn-sefydlog neu breswylydd 
sefydlog cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin. Fodd bynnag, roedd Awdurdodau Lleol yn 
amcangyfrif bod tua 95,000 o ddinasyddion yr UE yng Nghymru ac mae nifer y ceisiadau a 
gafwyd yn ddiweddar wedi rhagori ar y ffigur hwnnw.  
I'r rhai sydd â sail resymol dros golli'r dyddiad cau, mae amser o hyd i wneud cais a 
byddwn yn parhau i gefnogi'r unigolion hynny. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
wefannau Paratoi Cymru ac EUSSWales.  
 

Ailsefydlu pobl o Affganistan 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i greu Cenedl Noddfa i geiswyr lloches a 
ffoaduriaid sy'n cyrraedd Cymru. Rydym am sicrhau y cânt gymorth i ailadeiladu eu 
bywydau a gwneud cyfraniad llawn at gymdeithas yng Nghymru.  

Rwy'n cydymdeimlo â'r rhai y mae'r newidiadau yn Affganistan wedi effeithio arnynt, gan 
gynnwys unrhyw gyn-filwyr, cyn-ddehonglwyr neu ffoaduriaid sy'n byw yma a all fod yn 
teimlo'n bryderus am ffrindiau ac aelodau o'r teulu nôl adref. Bu i'r Prif Weinidog a minnau 
gyfarfod â rhanddeiliaid allweddol ledled Cymru, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r gymuned 
Affganistanaidd, a gwrando arnynt er mwyn ystyried sut y gall pob un ohonom gydweithio i 
roi'r cymorth gorau posibl i'r rhai sy'n ffoi o Affganistan. Rydym yn gweithio gydag 
awdurdodau lleol a'r Swyddfa Gartref i geisio nodi llety a allai gael ei ddefnyddio fel hafan i'r 
rhai sydd wedi cefnogi ein gwlad, a hynny mor gyflym â phosibl. Gallwch ddod o hyd i'm 
Datganiad Ysgrifenedig diweddaraf ar y sefyllfa yma, ac rwy'n bwriadu rhoi Datganiad Llafar 
a fydd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd ym mis Medi.  

https://llyw.cymru/paratoi-cymru/dinasyddion-yr-ue
https://www.eusswales.com/cy/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cenedl-noddfa-cynllun-ffoaduriaid-a-cheiswyr-lloches_1.pdf
https://gov.wales/written-statement-distinctive-welsh-response-afghanistan-evacuation

