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Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
 
Dyddiad: 24 Ionawr 2021 
 
Teitl: Craffu ar gyllideb ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru 
 
Cyflwyniad 
 
Mae'r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys cynlluniau gwariant ar gyfer 2022-23 i 2024-25. 
Mae’r papur hwn yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor ar gynigion cyllideb rhaglenni’r 
dyfodol mewn perthynas â’r Prif Grŵp Gwariant (MEG) Cyfiawnder Cymdeithasol fel 
yr amlinellwyd yn y Gyllideb Ddrafft a osodwyd ar 20 Rhagfyr 2021.  
 
Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant (MEG) 
Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer 2022-23 yn ôl Maes Rhaglenni Gwariant, Cam 
Gweithredu a'r Llinell Wariant yn y Gyllideb (BEL). 
 
Mae Atodiad B yn cynnig sylwadau ar bob un o’r Camau Gweithredu yn y MEG, gan 
gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau rhwng Cyllideb Ddrafft 2022-23 
a Chyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 (Mehefin 2021). 
 

Tablau Ariannol 
 
Darperir gwybodaeth fanwl mewn perthynas â BEL unigol yn Atodiadau A a B. Mae'r 
tabl isod yn rhoi trosolwg o'r newidiadau i gyllidebau'r MEG rhwng Cyllideb Derfynol 
2021-22 a Chyllideb Ddrafft 2022-23. 
 

 

Cyllideb 
Derfynol  
2021-22 

£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2021-22 

£'000 

Newid 
£'000 

% 
Newid 

Cyllideb 
Ddrafft 
2023-24 

£'000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2024-25 

£'000 

Refeniw 101,677 110,177 8,500 8.4% 122,177 125,177 

Heb Fod yn Arian 
Parod 

169 178 9 
5.3% 178 178 

Cyfanswm yr 
Adnoddau  

101,846 110,355 8,509 
8.4% 122,355 125,355 

Cyfanswm y Cyfalaf 16,887 17,000 113 0.7% 17,000 17,000 

 
 

Proses y gyllideb 
 
Rydym wedi cynnal yr adolygiad amlflwyddyn cyntaf o wariant ers 2015, ac wrth wraidd 
y gyllideb hon mae dyfodol cryfach, tecach a gwyrdd.  Er mwyn llywio'r broses o 
ddyrannu cyllidebau refeniw amlflwyddyn, cynhaliwyd proses adolygu newydd i gysoni'r 
gwariant â'r Rhaglen Lywodraethu newydd. Rydym wedi ceisio defnyddio dull integredig 
i ddeall yn well effeithiau croestoriadol ac anfwriadol gwariant er mwyn sicrhau bod y 
cyllid sydd ar gael yn cael yr effaith fwyaf bosibl. 
 
Mae’r gyllideb hon yn amlinellu sut y byddwn yn parhau i ymateb i effeithiau dinistriol y 
pandemig ar ehangu anghydraddoldebau ac yn parhau i dargedu ein hysgogiadau 
ariannol tuag at y meysydd ble y gallant gael yr effaith fwyaf er mwyn mynd i’r afael ag 
anfantais economaidd-gymdeithasol.  Mae’r cyd-destun presennol hefyd wedi tynnu 
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sylw at amrywiaeth o anghydraddoldebau strwythurol a oedd yn bodoli cyn y pandemig 
y mae’r cyllid yr ydym wedi’i amlinellu wedi’i dargedu i fynd i’r afael â nhw.  Roedd 
trechu tlodi yn un o’r themâu trawslywodraethol a fu'n sail i'r  gwaith o baratoi’r gyllideb, 
a thrafodwyd blaenoriaethau cyffredin gyda Gweinidogion.  
 
Mae’r dull integredig hefyd wedi’i gynnal wrth asesu effaith ein penderfyniadau gwariant 
sy’n sail i’r Asesiad Integredig Strategol o Effaith ein Cyllideb.  Mae’r dull hwn yn ein 
galluogi i ddeall sut y gallwn dargedu cyllid i sicrhau canlyniadau gwell drwy ddeall sut y 
mae gwahanol anghenion ac effeithiau yn croesgyffwrdd, yn enwedig o ran y rhai â 
nodweddion gwarchodedig, ac ar yr un pryd ceisio deall a lliniaru effeithiau anfwriadol. 
 
Ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2022-23, rydym wedi cynnwys manylion am effeithiau 
penderfyniadau gwariant fel rhan o'r prif naratif ym mhenodau pedwar a chwech ac 
wedi amlinellu'r cyd-destunau economaidd ac ariannol yn adroddiad y Prif 
Economegydd a phennod dau o naratif y gyllideb. 
 
O fewn fy mhortffolio fy hun, rwyf wedi gwneud nifer o ddyraniadau sy’n anelu at drechu 
tlodi ac anghydraddoldebau. Mae'r rhain yn cynnwys dyraniadau i'r Gronfa Cymorth 
Dewisol, y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol a'r Cynllun Pwyslais ar Incwm yn ogystal â 
dyraniadau i'r gyllideb Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol i gefnogi nifer o 
weithgareddau sy'n anelu at leihau anghydraddoldebau. Rhoddir manylion y dyraniadau 
hyn yn adrannau diweddarach y papur hwn.  
 
 

Dyraniadau COVID-19 
 
Yn ystod 2020-21 a 2021-22 mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud dyraniadau o’r 
cronfeydd wrth gefn yn benodol er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau Covid-19. Nid yw 
Llywodraeth y DU wedi darparu unrhyw ddyraniadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 fel 
rhan o’n setliad ar gyfer 2022-23 ac felly nid oes unrhyw ddyraniadau Covid-19 pellach 
wedi’u gwneud fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft hon. 
 
Mae’n amlwg bod y pandemig hwn wedi gwaethygu anghydraddoldebau a bydd yr 
anghydraddoldebau hyn yn parhau yn y flwyddyn ariannol nesaf a thu hwnt. Fel 
Llywodraeth, rydym wedi gwneud dyraniadau i liniaru’r anghydraddoldebau hyn ac wedi 
darparu cymorth ychwanegol ar gyfer prydau ysgol am ddim, y Cynnig Gofal Plant, 
Dechrau’n Deg a'r gwasanaethau digartrefedd ymhlith eraill. 
 
O fewn fy mhortffolio, rwyf wedi gwneud dyraniadau i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol ac i drechu tlodi drwy’r Gronfa Cymorth 
Dewisol drwy dreialu Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol a darparu cymorth ar gyfer 
Gwasanaethau Pwyslais ar Incwm. Rwyf wedi gwneud dyraniadau ehangach i fynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau eraill drwy'r BEL Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol. 
Bydd hyn yn darparu cymorth ar gyfer gweithredu'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Hiliol; Uned Gwahaniaethau ar sail Hil; Tasglu Hawliau Anabledd; gweithredu Cynllun 
Gweithredu LGBTQI+ i Gymru ac adolygiad a gweithrediad y Cynllun Gweithredu 
Hyrwyddo Cydraddoldeb Rhywiol.  
 
Er mwyn mynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol, rwyf hefyd wedi gwneud dyraniad pellach i gefnogi ein dull gweithredu ar ffurf 
Strategaeth a Glasbrint newydd ochr yn ochr â’n rhaglen buddsoddi cyfalaf. Rhoddir 
rhagor o fanylion isod am y dyraniadau hyn.  
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Rydym hefyd wedi adeiladu ar y camau a gymerwyd gennym o fewn Cyllideb 2021-22 
ac wedi parhau i adlewyrchu’r angen i atal niwed i’r rhai mwyaf difreintiedig ac atal 
effeithiau negyddol ehangach ar bobl Cymru a’r economi ehangach o ganlyniad i’r 
pandemig drwy ddiogelu iechyd a swyddi, creu dyfodol gwyrdd a chreu Cymru decach 
drwy fynd i’r afael ag anghydraddoldeb o bob math. 
 
Ni wnaed unrhyw ddyraniadau penodol ar gyfer Covid-19 fel rhan o’r Gyllideb Ddrafft 
hon, er y bydd yr holl ddyraniadau’n seiliedig ar angen a bydd hynny wedi ystyried 
effeithiau parhaus y pandemig. Er enghraifft, mae cyllid wedi'i ddyrannu i gefnogi'r 
Tasglu Hawliau Anabledd a gwaith i gyflwyno ein hymateb i'r ddogfen 'Drws ar Glo: 
Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19  
 
Hefyd, gan ddeall y bydd y pandemig yn parhau i gael effeithiau ariannol ar ein 
dinasyddion mwyaf agored i niwed, rydym yn rhagweld y bydd y galw am y Gronfa 
Cymorth Dewisol yn annhebygol o ddychwelyd i lefelau cyn-Covid ac o ganlyniad rydym 
wedi dyrannu £7 miliwn ychwanegol i linell sylfaen cyn-Covid y gyllideb hon.  
 
Cynlluniwyd trydedd rownd Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector a oedd ar waith yn 
2021-22 nid yn unig i helpu sefydliadau i oroesi’r pandemig parhaus, ond hefyd i’w 
helpu i addasu a dod yn fwy gwydn yn y dyfodol.  Etifeddiaeth barhaus Cronfa 
Gwydnwch y Trydydd Sector yw y bydd sefydliadau'r trydydd sector sy’n elwa o’r cyllid 
yn dod yn fwy cynaliadwy. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn annog adrannau i gynnig 
grantiau amlflwyddyn. Mae'r rhain yn galluogi sefydliadau i gynllunio staff ac 
adnoddau'n well er mwyn helpu i ymateb i anghenion eu buddiolwyr  

 
 
Hyrwyddo Hawliau Dynol  
 
Bydd y dyraniadau yn y Llinell Wariant yn y Gyllideb ar Gydraddoldeb a Chydlyniant 
Cymunedol yn ein galluogi i ddatblygu ymrwymiadau hawliau dynol ein Rhaglen 
Lywodraethu estynedig.  Mae gwaith cwmpasu pellach ar y gweill i gadarnhau cwmpas, 
graddfa ac amseriad y camau nesaf.   
 
Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud mewn partneriaeth â'r Grŵp Llywio Cryfhau a 
Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.  Rhagwelir y bydd unrhyw ddeddfwriaeth yn 
cael ei chreu yn ystod rhan olaf tymor y Senedd hon.  Byddwn unrhyw ddeddfwriaeth yn 
destun ymgynghoriad ac yn cael ei hategu gan asesiad trylwyr o unrhyw gostau 
cysylltiedig. 
 

 
Cyllid y Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant  
 
Bydd y Rhaglen Gyllido Cydraddoldeb a Chynhwysiant gyfredol yn dod i ben ar 31 
Mawrth 2022.  Datblygwyd y rhaglen i gefnogi Amcanion Cydraddoldeb Llywodraeth 
Cymru 2016-20 ac mae'n cynnwys saith prif faes sy'n ymwneud â hil; anabledd; 
LGBTQI+; rhywedd; Sipsiwn, Roma a Theithwyr; Troseddau Casineb; a Ffoaduriaid a 
Cheiswyr Lloches.  

Mae gwaith i ddatblygu rhaglen newydd wedi bod yn mynd rhagddo. Ymgynghorodd fy 
swyddogion ar ddyfodol y rhaglen hon ar ddechrau 2021.  Ar 28 Medi cyhoeddais 
Ddatganiad Ysgrifenedig am ganlyniad yr ymgynghoriad, a amlygodd gefnogaeth 
gyffredinol i’n nodau a’n hegwyddorion, ond hefyd yr angen am fwy o ymgysylltu â 
rhanddeiliaid i’n galluogi i’w cyflawni. 
 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cyllid-cydraddoldeb-llywodraeth-cymru-o-fis-ebrill-2022
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Rydym wedi cynnal dau gyfarfod a hwyluswyd yn annibynnol gyda phartneriaid ym mis 
Tachwedd a mis Rhagfyr i gyd-lunio’r rhaglen newydd.  Drwy’r broses hon, rydym wedi 
nodi cymorth craidd a fydd yn cael ei sefydlu o fis Ebrill 2021 a meysydd pellach a fydd 
yn cael eu datblygu mewn partneriaeth yn ystod rhan gyntaf 2022/23.     

 

 
 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol  
 
Mae Cymru’n unigryw am ei bod wedi gwneud addewid i warchod buddiannau 
cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal ag ymateb i heriau’r presennol. Roedd y Rhaglen 
Lywodraethu wreiddiol a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021 yn nodi’r 10 amcan llesiant 
yr ydym yn gweithio tuag atynt y tymor hwn, yn ogystal ag amlinellu’r camau yr ydym yn 
eu cymryd i gyflawni’r nodau hyn. Bydd cyflawni’r amcanion hyn yn cynyddu ein 
cyfraniad at y nodau llesiant i’r eithaf. Mae’r Rhaglen Lywodraethu ddiwygiedig ac 
estynedig hon yn cynnal ein hymrwymiad i’r 10 amcan llesiant hyn. 
 
Bydd yr amcanion hyn yn caniatáu inni gyflawni Cymru fwy llewyrchus, mwy cyfartal a 
gwyrdd yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, gan fynd i’r afael â’r heriau rhyfeddol 
y mae Cymru’n eu hwynebu a chreu sylfaen gynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol 
adeiladu arni. Nid yw ein hymrwymiad i'r amcanion hyn wedi newid. 
 
Y Gyllideb hon yw’r gyllideb gyntaf yn nhymor y Senedd hon ac fe’i datblygwyd i ategu 
ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu i greu Cymru Gryfach, Tecach a Gwyrdd. Fel yr 
amlinellir ym Mhennod 4, mae'r dyraniadau sydd wedi'u cynnwys yn y Gyllideb Ddrafft 
hon yn cyd-fynd ag amcanion llesiant Llywodraeth Cymru sydd wrth wraidd y Rhaglen 
Lywodraethu i wneud y mwyaf o effeithiau'r cyllid sydd ar gael sy'n cyd-fynd â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Fel rhan o Gyllideb 2020-21, fe wnaethom gyhoeddi Cynllun Gwella’r Gyllideb am y tro 
cyntaf.  Amlinellodd y Cynllun ein gweledigaeth, gan gynnwys uchelgeisiau tymor byr a 
chanolig dros y pum mlynedd nesaf, i wella proses y gyllideb gan ddefnyddio Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (y Ddeddf Llesiant) a’r pum ffordd o weithio i ysgogi 
gwelliant parhaus. 
 
Rydym wedi ymrwymo i gyhoeddi'r Cynllun yn flynyddol i gydnabod natur barhaus 
ysgogi a chynnal newid tymor hwy. Ein nod cyffredinol yw y bydd y gwelliannau 
arfaethedig hyn i broses y gyllideb yn arwain at fwy o dryloywder yn nogfennau’r 
Gyllideb flynyddol i ddangos sut y mae’r Ddeddf wedi dylanwadu ar benderfyniadau 
cyllidebol. 
 
Mae’r Cynllun diwygiedig hwn yn parhau i ddangos sut rydym wedi adeiladu, neu’n 
bwriadu adeiladu, ar y gwaith hwn yn y blynyddoedd i ddod, gan gynnwys y mesurau yr 
ydym wedi’u cymryd yn ystod y cylch cyllideb presennol. 

 
Bydd dyraniadau ein cyllideb yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion llesiant ac yn ein 
helpu i wneud y mwyaf o’n cyfraniad at y nodau llesiant.  
  
Swyddogion Cymorth Cymunedol 
 
Yn Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 gwnaed ymrwymiad i gynnal y cyllid ar gyfer 500 o 
swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac i ychwanegu 100 at y nifer hwn. Yn 
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seiliedig ar gostau cyflogi 100 o swyddogion ychwanegol yn 2021-22, rydym wedi 
dyrannu £3.7 miliwn yn 2022-23 i gyllido’r ymrwymiad hwn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu i gadw cymunedau’n ddiogel. Yn rhan 
annatod o Dimau Plismona Bro, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn llygaid 
a chlustiau eu cymunedau. Maent yn mabwysiadu dull ataliol o ddatrys problemau yn eu 
hardaloedd lleol. Bydd y Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol yn gweithio o 
fewn cymunedau gan ddarparu cymorth i'r rhai mwyaf agored i niwed a gweithio gyda 
nhw, gan ddod o hyd i atebion ar lawr gwlad ar gyfer materion fel ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.    
   
Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol  

 
Mae’r gyllideb yn cynnwys dyraniad i alluogi cynnal cynllun peilot ar gyfer cynllun incwm 

sylfaenol yng Nghymru ar gyfer carfan o bobl ifanc sy’n gadael gofal.  Mae’r ymrwymiad 

hwn yn estyniad o’r cyflog cymdeithasol a’r model cyffredinoliaeth flaengar y mae 

Llywodraeth Cymru wedi’i ddilyn ers dros 20 mlynedd.  

 

Rwyf wedi dyrannu £5 miliwn yn 2022-23 a £5 miliwn arall yn 2023-24 i dalu costau’r 
cynllun peilot hwn. Yn 2024-25, disgwylir i gostau’r cynllun peilot ostwng i £5 miliwn ac 
felly mae £5 miliwn o linell sylfaen y flwyddyn flaenorol wedi’i ailddyrannu i 
flaenoriaethau eraill o fewn y MEG. 
 
Pwrpas y cynllun peilot yw sicrhau bod pobl ifanc sy'n rhan ohono yn cael yr holl 
gymorth sydd ei angen arnynt er mwyn rhoi'r siawns orau bosibl iddynt o lwyddo yn y 
byd a sicrhau bod y broses o bontio o ofal yn well, yn haws ac yn fwy cadarnhaol. Mae 
cynllun peilot Incwm Sylfaenol yn cefnogi nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 i hyrwyddo 'Cymru o gymunedau cydlynus' a 'Cymru sy'n Fwy Cyfartal'. 
 
Yn amodol ar ddatrys y materion ymarferol sy’n weddill, gan gynnwys y cysylltiad rhwng 
ein Taliadau Incwm Sylfaenol a’r system fudd-daliadau, rwy’n bwriadu cyflwyno’r cynllun 
peilot yn y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2022. 
 
I gyd-fynd â'r peilot bydd gwerthusiad deinamig a fydd yn caniatáu inni ddysgu beth sy'n 
gweithio i'r cyfranogwyr, a beth nad yw'n gweithio, wrth i ni symud ymlaen.  Erbyn 
diwedd y cynllun peilot hwn, rwy'n gobeithio y byddwn yn gallu cynhyrchu argymhellion 
a fydd yn berthnasol i’r rhai sy’n gadael gofal a grwpiau eraill a allai elwa.  Rwyf hefyd 
yn gobeithio y bydd y cynllun peilot yn cynnig syniadau y gellir eu cyflawni yn y byd go 
iawn ar gyfer llesiant ariannol, llesiant emosiynol, a llwybrau at addysg a chyflogaeth.   

 
 
Y Gronfa Cymorth Dewisol  

 

Gydag unigolion yn parhau i gael eu heffeithio gan y pwysau yn sgil Covid-19, mae 
unigolion a theuluoedd ledled Cymru yn troi at y Gronfa am gymorth ychwanegol i’w 
helpu gyda rhai o’r pwysau a’r heriau ariannol y maent yn eu hwynebu. O ganlyniad, 
rwyf wedi dyrannu £7 miliwn o refeniw ychwanegol yn 2022-23 y gosodir llinell sylfaen 
ar ei gyfer drwy gydol cyfnod y gyllideb a bydd yn fy ngalluogi i barhau i gefnogi’r galw 
parhaus hwn ar y gronfa. 

Mae parhau i ddarparu cyllid ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol yn cyfrannu at y nodau 
llesiant cenedlaethol, gan gynnwys: 

 Cymru gydnerth – mae’r Gronfa Cymorth Dewisol bellach yn cyfeirio ei hymgeiswyr 
mwyaf agored i niwed at y Gronfa Gynghori Sengl, sy’n rhoi cyngor ar gynyddu 



6 

incwm, sicrhau bod unigolion yn cael y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, a 
hefyd cyngor ar ddyledion. Mae hyn yn hybu sefydlogrwydd ariannol tymor hwy i'r 
unigolion hyn.  

 Cymru sy’n fwy cyfartal – mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu cymorth i 
unigolion sy'n agored i niwed i gael gafael ar fwyd, nwy a thrydan mewn sefyllfaoedd 
lle na fyddent yn gallu gwneud hynny fel arall.  

 
 
Gwasanaethau Cynghori  

 

Drwy fuddsoddi mewn gwasanaethau cynghori a gwneud y gorau o incwm, eir i'r afael 
ag anghydraddoldeb ac yn hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol i bawb. O ganlyniad, rwyf 
wedi dyrannu £1.7 miliwn o 2023-24 i ehangu’r Gronfa Gynghori Sengl a 
gweithgareddau ategol ar wneud y gorau o incwm. Bydd y cyllid yn cynyddu capasiti 
cynghorwyr budd-daliadau lles a dyledion y Gronfa Gynghori Sengl ac yn galluogi 
cyflwyno ystod o fentrau codi ymwybyddiaeth cenedlaethol a lleol.  
 
Mae canlyniadau gwasanaethau cynghori yn cefnogi nifer o’r nodau llesiant 
cenedlaethol, gan gynnwys Cymru lewyrchus drwy helpu pobl i wneud y gorau o’u 
hincwm a meithrin eu gwydnwch ariannol a Chymru iachach drwy leihau’r straen sy'n 
cael ei greu yn sgil problemau lles cymdeithasol sydd heb eu datrys.  
 
Mae penderfyniadau gwariant Llywodraeth Cymru ar wasanaethau cynghori yn seiliedig 
ar y pum ffordd o weithio (egwyddor datblygu cynaliadwy). Drwy’r Gronfa Gynghori 
Sengl, mae cyllid grant wedi’i ddyfarnu i gonsortia cynghori a oedd yn cofleidio 
uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer modelau cyflawni cydweithredol sy’n datrys 
problem lles cymdeithasol unigolyn ac sy’n cynnig mynediad iddynt at wasanaethau 
sy’n meithrin eu gallu, gan ddatblygu eu gallu i wrthsefyll problemau sy'n ymwneud â 
lles cymdeithasol yn y dyfodol. 
 
 
Strategaeth Gwrthdlodi 
 
Rwyf wedi dyrannu £3 miliwn yn 2024-25 tuag at y Strategaeth Gwrthdlodi. Bydd llinell y 
gyllideb Cefnogi Cymunedau hefyd yn parhau i ddarparu £1 filiwn o gyllid refeniw i 
gefnogi banciau bwyd. 
 
O dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, mae gan Weinidogion Cymru 
ddyletswydd statudol i ddatblygu a chyhoeddi strategaeth tlodi plant a gosod amcanion 
ar gyfer trechu tlodi plant. Cyhoeddwyd y strategaeth bresennol yn 2015. Rwyf wedi 
ymrwymo i adnewyddu’r Strategaeth Tlodi Plant fel ei bod yn adlewyrchu’n well y 
problemau y mae Cymru’n eu hwynebu ar hyn o bryd a’r opsiynau sydd ar gael inni.  
 
Wrth wneud hynny, byddaf yn adeiladu ar ganfyddiadau'r  Adolygiad Tlodi Plant ac yn 
fwy diweddar ar waith Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, gan helpu i ddatblygu 
fframwaith mwy cydlynol ar gyfer trechu tlodi yng Nghymru a helpu i wneud y mwyaf o 
effaith ymyriadau trawslywodraethol a sicrhau atebolrwydd. Bydd hefyd yn cynnwys 
ymgysylltu cymunedol ystyrlon â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd (yn ogystal â 
gweithwyr rheng flaen sydd â phrofiad o weithio gyda theuluoedd) sydd â phrofiad 
bywyd o dlodi. 
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Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 
 

Bydd dyraniadau refeniw i'r BEL Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol o £4.6 miliwn 
yn 2022-23, £9.5 miliwn yn 2023-24 a £12.7 miliwn yn 2024-25 tuag at y Cynllun 
Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a gweithgareddau eraill yn cyfrannu at ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru, yn hyrwyddo a chryfhau cydraddoldeb a hawliau dynol, yn gwella 
canlyniadau i bobl ac yn cyfrannu at Gymru sy'n fwy cyfartal.  
 
Cyflawnir hyn drwy ariannu camau gweithredu sy'n deillio o'r Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol, y Tasglu Hawliau Anabledd, y Cynllun Gweithredu LGBTQI+ ac 
ymrwymiadau i ymgorffori Urddas Mislif ymhellach. Ceir ymrwymiad i gyflwyno 
deddfwriaeth i ymgorffori Confensiynau penodol y Cenhedloedd Unedig yng Nghyfraith 
Cymru yn ogystal â chymryd camau penodol mewn perthynas â deddfwriaeth ynghylch 
Gwahardd Therapi Trosi a datganoli’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd.  
 
Arweiniodd y ffaith ofnadwy mai pobl anabl oedd chwech o bob deg o'r marwolaethau'n 
ymwneud â Covid 19 ledled y DU at gomisiynu ymchwil gan Fforwm Cydraddoldeb i 
Bobl Anabl Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd y dyraniad, fel y nodir uchod, hefyd yn darparu cymorth i'r Tasglu Hawliau 
Anabledd ac yn sgil hynny gweithredu'r camau sy'n deillio o'i waith, yn ogystal â 
Chynllun Gweithredu LGBTQI+ a gwaith pellach i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol. 
 
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol  
 
Mae'r Pandemig Covid wedi dod â'r mannau lle ceir yr anghydraddoldebau dyfnaf mewn 
cymdeithas i'r amlwg. Mae gwaith sylweddol wedi'i wneud, ar y cyd â rhanddeiliaid a 
phartneriaid cyflawni, i nodi pa gamau gweithredu sydd eu hangen i fynd i'r afael â'r 
rhain. Ar ddechrau'r pandemig daeth darlun pryderus i'r amlwg ynghylch effeithiau 
Covid ar bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Sefydlodd Llywodraeth Cymru 
grwpiau Cynghori yn gyflym ac wedi hynny datblygodd Gynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol i Gymru.  Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn 
cyflawni addewid y Prif Weinidog i gyflawni Cymru Wrth-hiliol erbyn 2030.   
 
Er y bydd llawer o'r camau gweithredu sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol yn rhan o bortffolios Gweinidogion eraill, rwyf wedi gwneud 
dyraniadau o fewn fy MEG i sicrhau y gallwn sefydlu mecanweithiau atebolrwydd (gan 
gynnwys y Grŵp Atebolrwydd), cyflawni camau allweddol ynghylch llety a chartrefi i 
Sipsiwn a Theithwyr, cefnogi unigolion a grwpiau sy’n gweithio gyda chymunedau ac ar 
draws y Llywodraeth i sicrhau bod llunwyr polisïau yn gallu cael mynediad teg at y rhai 
sydd â phrofiadau bywyd. 
 
Byddaf hefyd yn sefydlu Uned Gwahaniaethau ar sail Hil fel rhan o'r Uned Tystiolaeth ar 
Gydraddoldeb, Hil ac Anabledd i arwain ein gwaith a sicrhau ein bod yn datblygu 
ymyriadau sy'n cael yr effaith gadarnhaol fwyaf arwyddocaol.   
 
Unedau Tystiolaeth ar Gydraddoldeb, Hil ac Anabledd 
 
Er mwyn llywio datblygiad polisi, gwaith cynllunio strategol a chyllidebol a datblygu 
ymyriadau wedi'u targedu i fynd i'r afael â meysydd lle mae anghydraddoldeb yn 
gwaethygu, byddaf yn sefydlu Uned Tystiolaeth ar Gydraddoldeb, Hil ac Anabledd Bydd 
hyn yn cynnwys unedau sy'n canolbwyntio'n benodol ar hil, anabledd a chydraddoldeb. 
Bydd yr Unedau hefyd yn sicrhau gwerthusiad mwy effeithiol o effaith polisïau a 
phenderfyniadau.  
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Bydd recriwtio i'r unedau yn dechrau ym Mlwyddyn 1 (2021-22) gyda dyraniad o £1.695 
miliwn a bydd y capasiti a'r gallu yn cynyddu dros y blynyddoedd dilynol.   
 
 
 
Cymorth i'r Sector Gwirfoddol a Gwirfoddoli 
 
Mae’r pandemig wedi dangos pwysigrwydd y trydydd sector a’r rôl y bydd yn ei chwarae 
i sicrhau bod ein hadferiad yn deg ac yn gyfiawn. Mae CGGC a’r 19 o gynghorau 
gwirfoddol sirol ledled Cymru yn darparu’r seilwaith cymorth sy’n sicrhau bod y trydydd 
sector yn cael ei lywodraethu’n dda a'i fod yn wydn ac yn gynaliadwy.  
 
Mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn gweithio gyda llawer o’n pobl a’n cymunedau 
sydd fwyaf agored i niwed. Mae pobl yn ymddiried ynddo mewn ffordd nad ydynt yn 
ymddiried yn y sector cyhoeddus. Gall gyrraedd pobl na all y sector cyhoeddus eu 
cyrraedd ac felly sicrhau eu bod yn cael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen 
arnynt. Mae'r sector wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi cymunedau drwy'r 
pandemig, tuag at adferiad a thu hwnt.  
 
Yn y rhaglen lywodraethu rydym yn ymrwymo i barhau â'n partneriaeth gref â 
sefydliadau gwirfoddol ar draws ein holl gyfrifoldebau.  O ganlyniad, bydd cyllideb y 
Trydydd Sector yn cynyddu i £9.294 miliwn yn 2024-25 yn dilyn dyraniad o £1.8 miliwn.  
 
Mae'r dyraniad cyllideb tair blynedd hwn yn caniatáu i Lywodraeth Cymru gynnig 
dyfarndaliadau grant amlflwyddyn, gan alluogi sefydliadau i ddefnyddio adnoddau’n 
well, datblygu partneriaethau a gweithio mewn partneriaeth yn y tymor hwy. Bydd y 
cydweithio hwn yn arwain at wasanaeth integredig gwell a fydd yn ei dro yn caniatáu 
ymyriadau cynharach a gweithgarwch ataliol.  
 

Mae sefydliadau'r trydydd sector yn gweithio ledled Cymru gan ddefnyddio eu seilwaith i 
gefnogi'r gwirfoddolwyr y maent yn eu recriwtio a'u cynnull i gyflawni llawer o'n polisïau 
a'n blaenoriaethau megis y rhai sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol. Mae’r sefydliadau hyn hefyd yn cyfrannu at y nodau llesiant 
cenedlaethol.  
 

 Mae sefydliadau gwirfoddol sy’n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol 
– ochr yn ochr â’r GIG a llywodraeth leol yn cyfrannu at well canlyniadau iechyd 
corfforol a meddyliol. (Cymru iachach) 

 Mae mynediad at help a chyngor gan sefydliadau'r sector gwirfoddol yn amrywio 
o fanciau bwyd i elusennau addysg yn cyfrannu at well canlyniadau i blant a 
theuluoedd. (Cymru sy'n fwy cyfartal) 

 Mae sefydliadau'r sector gwirfoddol sy'n cefnogi grwpiau lleiafrifoedd ethnig, pobl 
anabl, a'r gymuned LGBTQI+ yn helpu i rymuso pobl. (Cymru o gymunedau 
cydlynus). 

 Weithiau gall rhaglenni cyflogaeth a weithredir gan y trydydd sector gyrraedd y 
rhai sydd bellaf oddi wrth y farchnad swyddi. (Cymru lewyrchus).  

 
 

 Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
 

Rwyf wedi dyrannu refeniw pellach o £1.050 miliwn yn 2022-23 ac wedi pennu llinellau 
sylfaen ar gyfer y blynyddoedd i ddod a £2.1 miliwn o gyfalaf ym mhob un o’r tair 
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blynedd i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol.  
 
Mae cyllid cyfalaf a refeniw Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol yn cefnogi ein dyletswydd statudol o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 i ddileu pob math o gamdriniaeth o'r 
fath yng Nghymru. O dan Adran 3 o Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 2015 rhaid i Weinidogion Cymru baratoi a chyhoeddi 
Strategaeth Genedlaethol sy’n nodi amcanion a chamau gweithredu i gyflawni dibenion 
y Ddeddf: atal, diogelu a chefnogi'r gwaith hwn yng Nghymru. Effeithiau arfaethedig 
Strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026 
yw newid y diwylliant a’r ymateb i drais o'r fath, gwella cymorth i ddioddefwyr a’u plant 
ac atal troseddu ac aildroseddu. 

 
Wrth ddatblygu’r Strategaeth ddrafft, rydym wedi ystyried y nodau llesiant cenedlaethol 
ac wedi parhau i gymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy (y pum ffordd o weithio).  
Mae’r Strategaeth ddrafft yn cyfrannu at: 

 Gymru lewyrchus drwy leihau’r effaith economaidd negyddol sy’n aml yn 
gysylltiedig â bod yn oroeswr Trais yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a 
Thrais Rhywiol; 

 Cymru iachach drwy wella llesiant corfforol a meddyliol goroeswyr Trais yn Erbyn 
Menywod, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol a’u teuluoedd; 

 Cymru sy’n fwy cyfartal drwy sicrhau bod goroeswyr trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael cymorth i’w hannog i gyflawni eu 
potensial; 

 Cymru o gymunedau cydlynus drwy godi ymwybyddiaeth o Drais yn Erbyn 
Menywod, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol ac annog pawb i gydnabod nad 
yw camdriniaeth o'r fath yn dderbyniol; a 

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang drwy ddatblygu ystorfa ganolog i goladu data 
ac ymchwil sy’n ymwneud â Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, gyda’r nod o ddysgu o arfer da. 

 
 

 
Partneriaethau Cymdeithasol  

 
Bydd y dyraniad Partneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg o £0.238 miliwn yn 2022-23, 
£0.435 miliwn yn 2023-24 a 2024-25 yn helpu i gyflwyno Bil Partneriaeth Gymdeithasol 
a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a’i roi ar waith yn effeithiol a gwneud cynnydd pellach 
gyda chyflawni argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg i gynyddu cyfraddau gwaith teg.   
 
Bydd y Bil yn sefydlu Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol statudol ac yn cyflwyno 
dyletswyddau newydd mewn perthynas â phartneriaeth gymdeithasol, caffael 
cymdeithasol cyfrifol a hyrwyddo gwaith teg. Bydd y dyraniad cyllid ychwanegol yn 
cefnogi amrywiaeth o weithgareddau i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu'n effeithiol, 
gan gynnwys datblygu canllawiau statudol ac anstatudol; cyflwyno sesiynau hyfforddi a 
gweminarau; gweithgarwch cyfathrebu a datblygu astudiaethau achos, offer ac 
adnoddau.   
 
Yn benodol, bydd y dyraniad yn ein cefnogi i ymgysylltu'n effeithiol â phartneriaid 
cymdeithasol; cynyddu ymyriadau i annog mabwysiadu ac achredu cyflog byw go iawn; 
gwella lledaeniad gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i unigolion am eu hawliau yn y 
gwaith; cyfleu manteision cymdeithasol ac economaidd partneriaeth gymdeithasol a 
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gwaith teg; a gwella ein cyfraniad at fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern a mathau 
eithafol o gam-fanteisio ar weithwyr.   
 
Er mwyn datblygu argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg mae angen datblygu a 
chyflawni ystod eang o gamau gweithredu i gynyddu argaeledd gwaith teg a mynediad 
ato.  Bydd y cyllid hwn yn cefnogi ein gallu i ehangu ymyriadau i annog mabwysiadu ac 
achredu cyflog byw go iawn; lledaenu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i unigolion am 
eu hawliau yn y gwaith; cyfathrebu manteision cymdeithasol ac economaidd gwaith teg; 
hyrwyddo mynediad at undebau llafur yn ogystal â gwella ein cyfraniad at fynd i’r afael â 
chaethwasiaeth fodern a mathau eithafol o gamfanteisio ar weithwyr.   
 
Bydd gofynion adrodd ffurfiol mewn perthynas â phartneriaeth gymdeithasol, caffael 
cymdeithasol cyfrifol a gwaith teg yn cael eu cyflwyno a byddant yn darparu tryloywder 
o ran y cynnydd a wneir a'r canlyniadau a gyflawnir.  Mae'r canlyniadau a fwriedir yn 
cynnwys gwaith partneriaeth cymdeithasol cryfach sy'n sail i brosesau llunio polisïau 
gwell ac effaith ehangach; gwelliant yn y profiad o waith yng Nghymru a fydd yn helpu i 
wneud Cymru yn lle mwy atyniadol i fyw a gweithio ynddo; a gwella gallu'r system 
gaffael gyhoeddus i sicrhau gwerth cymdeithasol gwirioneddol i bobl a chymunedau yng 
Nghymru.   
 
 

 
Cyrff Cyhoeddus / Penodiadau Cyhoeddus 
 
Mae'r pecyn cais a anfonir at bob ymgeisydd am benodiad cyhoeddus sy'n cael ei 
reoleiddio yng Nghymru yn cynnwys cyfeiriad at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a’r cyfrifoldebau sydd gan y cyrff hynny sy’n ddarostyngedig i’r 
Ddeddf mewn perthynas â’r Ddeddf honno. 
 
Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn aelod o Fforwm Arweinwyr Cyhoeddus 
Cymru ac yn gyfrannwr cyson at y trafodaethau a gynhelir yn y Fforwm hwnnw, yn 
ogystal â chyflwynydd rheolaidd ar agweddau ar gyfrifoldebau cyrff cyhoeddus o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
 
 
Dyraniad ar gyfer Banc Cymunedol  

 

Mae datblygiadau polisi Llywodraeth Cymru yn ymwneud â Banc Cymunedol Cymru, 
sydd i'w ddarparu gan y sector preifat, yn cael eu datblygu yn unol â’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy. Rwyf wedi dyrannu cyfalaf o £1.5 miliwn ar gyfer y blynyddoedd 
2022-23 a 2023-24, ac mae £1.75 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer 2024-25 i gefnogi’r 
gwaith o ddarparu'r Banc. Cynhaliwyd 'asesiad o effaith' ar y bwriad i ddarparu Banc 
Cymunedol Cymru gan sefydliad ariannol presennol y sector preifat.  
 
Bydd Banc Cymunedol i Gymru yn cefnogi cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy 
(pum ffordd o weithio) fel a ganlyn: 
 
Hirdymor - Byddai'r Banc Cymunedol yn mynd i'r afael â phroblem uniongyrchol a 
pharhaus yn sgil y ffaith bod banciau manwerthu yn gadael y stryd fawr yng Nghymru.  
Drwy greu cysylltiadau ariannol sefydlog ag unigolion a microfusnesau, byddai’n arwain 
at feddwl a chynllunio mwy hirdymor, yn seiliedig ar flaenoriaethau lleol.     
 
Atal - Byddai'r Banc Cymunedol yn helpu i atal dirywiad cymunedau lleol yng Nghymru 
drwy liniaru effeithiau cau canghennau banciau eraill. 
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Integreiddio - Mae'r Banc Cymunedol wedi ymrwymo i weithio ochr yn ochr â 
Llywodraeth Cymru ar lawer o'i mentrau economaidd gan gynnwys 'Canol Trefi yn 
Gyntaf' a 'Hybiau Economaidd' a bydd yn llofnodi'r contract economaidd. 
 
Cydweithio - Mae’r Banc Cymunedol yn bwriadu gweithio ar draws ecosystem ariannol 
Cymru, gan gydweithio a chreu partneriaeth ag awdurdodau lleol, cynghorau 
tref/cymuned, undebau credyd ac endidau eraill sy’n eiddo i’r ddwy ochr. 
 
Cynnwys - Mae darpariaethau cydfuddiannol (1 aelod – 1 bleidlais) wrth galon y Banc 
Cymunedol. Mae defnyddio Fforymau Aelodau yn ganolog i genhadaeth y banc i gael ei 
arwain gan aelodau. Bydd yn canolbwyntio ar lesiant ariannol aelodau fel rhan o’r 
ddarpariaeth er mwyn galluogi aelodau i ffynnu.  
 
 
Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol  

 

Mae gan y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol gyllideb o £6.5 miliwn yn 2022-23, 2023-
24 a 2024-25. Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yw'r rhaglen grant cyfalaf sy'n darparu 
grantiau ar gyfer gwella cyfleusterau cymunedol y mae mawr eu hangen – tir ac 
adeiladau. Gellir defnyddio'r Grant Cyfleusterau Cymunedol hefyd i helpu cymunedau i 
gymryd perchnogaeth o'r cyfleusterau hyn.  

Mae'r grant hwn yn helpu cymunedau i fod yn wyrdd. Mae'n darparu grantiau i helpu 
gyda systemau gwresogi ynni effeithlon, goleuo, ffenestri a drysau neu dechnoleg 
newydd fel paneli solar. Mae cyfleusterau cymunedol addas at y diben yn golygu bod 
pobl leol yn gallu cael mynediad at wasanaethau yn eu cymunedau, sy’n golygu nad 
oes rhaid iddynt deithio y tu allan iddynt mor aml.  

 
Mae cyfleusterau cymunedol yn cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol fel a ganlyn:  
 

 Mae cyfleusterau cymunedol yn darparu amgylchedd cynhwysol i'r gymuned ddod at 
ei gilydd a chymdeithasu. Maent yn ganolbwynt gweithgaredd cymunedol.  (Cymru o 
gymunedau cydlynus) 

 Mae cyfleusterau cymunedol yn helpu i atal unigrwydd ac arwahanrwydd a gallant 
ddarparu mynediad at gymorth i golli pwysau, rhoi’r gorau i ysmygu neu ymarfer 
corff. (Cymru iachach) 

 Mae Cyfleusterau Cymunedol yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli, swyddi lleol a 
chyfleoedd hyfforddi (Cymru sy'n fwy cyfartal). 

 
 

Gwasanaethau Tân ac Achub  
 

Mae £0.9 miliwn o gyfalaf wedi'i ddyrannu ym mhob un o'r tair blynedd ar gyfer cyfarpar 
i gefnogi ymweliadau Diogel ac Iach y tri Gwasanaeth Tân ac Achub â chartrefi ein 
dinasyddion sydd fwyaf 'mewn perygl'. Bydd yn ariannu cyfarpar diogelwch tân 
cymhleth i atal tanau a pheryglon eraill, gan ganiatáu i'r dinasyddion bregus hyn fyw'n 
ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r rhaglen hon yn cyfrannu at yr 
amcanion hybu iechyd a llesiant da ac adeiladu cymunedau iachach ac amgylcheddau 
mwy gwydn i fyw ynddynt.  
 
 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr  
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Mae'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol yn elfen allweddol yn y Rhaglen 
Lywodraethu estynedig. Mae’r Dyraniad ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr o £3.7 
miliwn ar gyfer 2022-23, £3.2 miliwn ar gyfer 23-24 a £3.4 miliwn ar gyfer 2024-25 yn 
darparu’r buddsoddiad cyfalaf i ddarparu mwy o lety diwylliannol-briodol a’i wella. 

 
Ers i ni greu’r ddyletswydd i nodi a diwallu’r angen am lety priodol yn Neddf Tai (Cymru) 
2014, rydym wedi gweld ymhell dros ddau gant o leiniau newydd yn cael eu creu, neu’n 
cael eu hadnewyddu, llawer ohonynt ar safleoedd teuluol bach, preifat. 

 
Mae prinder o ryw 100 o leiniau preswyl parhaol i Sipsiwn a Theithwyr ledled Cymru yn 
ogystal ag angen sefydledig am ddarpariaeth tramwy. Mae’r maes buddsoddi hwn yn 
cefnogi ein Hawdurdodau Lleol i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol i ddarparu llety 
priodol, yn ogystal â chefnogi datblygiad mynediad cynaliadwy at gyfleustodau a 
gwasanaethau priodol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw ar safleoedd preswyl yng 
Nghymru.  

 
Yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol clywsom 
dystiolaeth bwerus gan Sipsiwn a Theithwyr am y rhwystrau i leiniau cyhoeddus a 
phreifat newydd ac am yr angen i ddefnyddio gwybodaeth ac arbenigedd trigolion yn 
fwy effeithiol. Bydd y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol diwygiedig yn ymrwymo i 
ddefnyddio dyraniadau cyfalaf mewn ffyrdd mwy arloesol, wedi'u hategu gan 
weithgarwch refeniw i adolygu canllawiau ar ddylunio a rheoli safleoedd cyhoeddus, 
gyda chymorth i'r rhai sy'n ceisio datblygu eu safleoedd teuluol eu hunain. 

 
 

Cefnogi Cymunedau  
 
Ar ôl i Gyllid Pontio Ewropeaidd ddod i ben, byddwn yn cynnal y cyllid refeniw o £1 filiwn 
yn ein llinell sylfaen refeniw a fydd yn adeiladu ar y cyllid a ddarparwyd yn y tair blynedd 
flaenorol i gefnogi nifer cynyddol o bobl sy’n wynebu tlodi bwyd.  Bydd yn cefnogi’r 
gwaith o gryfhau mentrau bwyd cymunedol ar draws holl awdurdodau lleol Cymru, gan 
gynnwys ffocws ar weithgarwch sy’n helpu i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi 
bwyd. 
 
Bydd y cyllid cyfalaf o £1 filiwn y flwyddyn yn cefnogi sefydliadau i gynyddu eu capasiti i 
ddarparu bwyd maethlon o ansawdd da i’w cwsmeriaid. Defnyddir y cyllid refeniw mewn 
amrywiaeth o ffyrdd i weddu i ofynion ardal pob awdurdod gan gynnwys, ond heb fod yn 
gyfyngedig i, ddatblygu prosiectau megis archfarchnadoedd cymdeithasol, caffis 
cymunedol, clybiau cinio a dosbarthiadau coginio cymunedol. Bydd ffocws ar fentrau 
sy’n helpu i feithrin cydnerthedd cymunedol a mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi 
bwyd, megis datblygu hybiau cymunedol sy’n cydleoli ystod o wasanaethau cymorth 
megis cyngor ar ddyledion a thai, cynlluniau llwgu yn ystod y gwyliau, caffis cymunedol, 
mentrau cymdeithasol a gwasanaethau cynghori, wedi'u datblygu o amgylch 
darpariaeth bwyd cymunedol.   
 
Gellir defnyddio cyllid hefyd i fynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd, er enghraifft, drwy 
ddatblygu a chryfhau partneriaethau bwyd gyda'r bwriad o greu systemau bwyd lleol 
iach a chynaliadwy.   
 
 
Adolygiad o’r cyrff sy’n destun y ddyletswydd llesiant  
 
Bydd goblygiadau ariannol ymestyn y rhestr o gyrff cyhoeddus o dan Adran 6 o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cael eu hasesu fel rhan o Asesiad 
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Effaith Rheoleiddiol.  O ystyried yr angen i ymgysylltu â’r holl bartïon yr effeithir arnynt, 
a deall y goblygiadau i'r cyrff cyhoeddus ychwanegol, rydym yn bwriadu cwblhau’r 
adolygiad erbyn haf 2022. 
 
 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru Amcangyfrif o Gyllideb Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol ar gyfer 2022-23 ar 29 Hydref 2021. Cais cyllideb yn seiliedig ar anghenion 
ydoedd, ac mae’n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan swyddogion a fydd yn cynghori’r 
Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn ei gylch erbyn canol mis Ionawr 2022. 
 
 

Tlodi ac anghydraddoldeb rhywiol  
 
Yn 2022 byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau ymchwil a wnaed gan Ganolfan Dystiolaeth 
Covid-19 a fydd yn cynorthwyo gyda gwaith i ailwampio ac ailflaenoriaethu camau 
gweithredu yn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Rhywiol er mwyn mynd i’r afael ag 
effeithiau Covid-19 ar gydraddoldeb rhywiol a’u lliniaru. 
 
Mae nifer o ddyraniadau wedi'u gwneud drwy'r Gyllideb Ddrafft hon yn benodol i fynd i'r 
afael â thlodi ymysg menywod. O fewn fy mhortffolio fy hun, bydd y gronfa grant urddas 
mislif yn parhau i gael ei chynnig i awdurdodau lleol er mwyn cefnogi ein hymrwymiadau 
yn y Rhaglen Lywodraethu i sicrhau bod urddas mislif yn cael ei ymgorffori mewn 
ysgolion ac ehangu ein darpariaeth mislif mewn cymunedau a’r sector preifat. At hynny, 
rydym wedi comisiynu gwerthusiad proses i sicrhau bod cyllid yn y dyfodol yn cael ei 
gyfeirio'n fwyaf effeithiol er mwyn cyrraedd cymunedau nad ydynt yn cael eu 
gwasanaethu'n ddigonol.  Mae ein Cynllun Gweithredu Strategol ar Urddas Mislif, a 
gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad ym mis Hydref 2021, yn amlinellu sut y byddwn yn 
ehangu ein gwaith ar urddas mislif ar draws cymunedau. 
 
Lle bo modd, bydd y broses o ddarparu cyllid craidd Chwarae Teg yn cyd-fynd ag 
adnewyddu'r cynllun Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth. Mae Chwarae Teg wedi 
cynnal ymchwil yn ymwneud ag effaith COVID 19 ar fenywod, ac yn benodol ar y 
menywod hynny â chyfrifoldebau gofalu, gan fod COVID wedi cael effaith niweidiol 
arnynt. Mae Chwarae Teg yn gweithio gydag ystod o swyddogion ar draws Llywodraeth 
Cymru mewn amrywiaeth o feysydd i roi cyngor, cymorth ac arweiniad ar sut y gellir 
gweithredu argymhellion yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol. 
 
Byddwn yn buddsoddi cyfanswm o £50 miliwn ychwanegol mewn cymorth i blant, 
teuluoedd a gofal plant ym mlwyddyn gyntaf y gyllideb hon, gyda dyraniadau pellach yn 
y blynyddoedd i ddod.  Mae hyn yn tanlinellu ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn rhoi’r 
dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn. Yn y flwyddyn i ddod byddwn yn buddsoddi 
swm cychwynnol o £3.5 miliwn  i ehangu’r Cynnig Gofal Plant fel rhan o’n hymrwymiad i 
gefnogi mwy o rieni sy'n hyfforddi ac mewn addysg gyda chostau gofal plant. Byddwn 
hefyd yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ar draws y sector gofal plant a chwarae, 
ac o fewn llywodraeth leol, ar gynlluniau i gynyddu'r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar 
ar gyfer plant 2 oed i'w hariannu drwy'r Grant Plant a Chymunedau. Mae'r buddsoddiad 
hwn, a'r ymrwymiadau hyn, yn cydnabod pwysigrwydd addysg gynnar o ansawdd uchel 
a darpariaeth gofal ar gyfer datblygiad plant, a'r rôl hollbwysig y mae mynediad at ofal 
plant fforddiadwy yn ei chwarae wrth gefnogi rhieni, yn enwedig mamau, i gael gwaith.  
 
Mae tystiolaeth yn dangos bod mwyafrif y gweithwyr gofal cymdeithasol yn fenywod 
dros 40 oed, nad ydynt yn annibynnol yn ariannol er eu bod mewn gwaith amser llawn. 
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Bydd darparu gwell cyflog drwy gyflwyno’r Cyflog Byw Gwirioneddol yn helpu i fynd i’r 
afael â chyflogau isel sy’n gysylltiedig â’r sector ac yn gwneud gwaith gofal 
cymdeithasol yn fwy deniadol. Mae hyn nid yn unig yn sicrhau gwelliannau i’r gweithlu 
gofal cymdeithasol, ond hefyd yn gwella cyfraddau cadw’r gweithlu a chanlyniadau i 
bobl sy’n derbyn gofal a chymorth. Bydd y camau gweithredu hyn yn helpu i leihau’r 
anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol drwy gael 
effeithiau cadarnhaol ar y rhai ar incwm is, a bydd hyn yn rhan o ystyriaethau a 
gwerthusiadau mwy manwl o’r asesiad o’r effaith. 
 
Mae'r Fforwm Gwaith Teg Gofal Cymdeithasol yn ystyried sut i wella amodau gwaith ar 
gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae cydraddoldeb a chynhwysiant yn 
greiddiol i'r diffiniad o Waith Teg yng Nghymru a bydd yr ystyriaethau hyn yn sail i waith 
y Fforwm. Cadarnhaodd y Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y camau sy’n cael eu cymryd i ddarparu’r Cyflog Byw Gwirioneddol i 
weithwyr gofal cymdeithasol yn ystod 2022-2023.  Mae cyllid ar gyfer hyn ac i gydnabod 
y pwysau ehangach ar wasanaethau gofal cymdeithasol yn cael ei ddarparu drwy'r 
cynnydd yn y setliad llywodraeth leol heb ei neilltuo.   
 
Darperir cyfran fawr o ofal a chymorth yng Nghymru gan ofalwyr di-dâl, sy'n aml yn 
deulu a ffrindiau. Mae tystiolaeth o’r Arolwg o Adnoddau Teulu ar anghydraddoldeb 
rhwng y rhywiau wrth ddarparu gofal di-dâl yn dangos bod menywod 55-64 oed yn fwyaf 
tebygol o fod yn ofalwyr ac yn fwy tebygol na dynion o ddarparu gofal anffurfiol ar draws 
pob grŵp oedran, ac eithrio'r grŵp oedran 85 a hŷn. Mae ymchwil blaenorol wedi 
dangos bod menywod yn eu pumdegau yn fwy tebygol na dynion o adael y farchnad 
lafur i ddarparu gofal di-dâl i aelodau'r teulu. Mae'r ffaith bod menywod yn fwy tebygol o 
ddarparu gofal yn golygu eu bod yn fwy tebygol o wynebu effeithiau cyflogaeth andwyol 
sy'n gysylltiedig â gofalu h.y. enillion is a gadael y farchnad lafur. Yn yr un modd, 
dangosodd cyfrifiad 2011 mai menywod yw mwyafrif y gofalwyr di-dâl - mae 57% o 
ofalwyr yng Nghymru yn fenywod ac mae menywod o oedran gweithio (25 i 64) yn 
sylweddol fwy tebygol na dynion o fod yn darparu gofal di-dâl i rywun ag anabledd neu 
salwch neu i berson hŷn. O'r herwydd, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi cyllid 
mewn cymorth i ofalwyr di-dâl mewn perthynas â nifer o feysydd megis darparu 
seibiannau byr a gofal seibiant a datblygu cerdyn adnabod i ofalwyr ifanc. Mae’r gwaith 
hwn yn cyd-fynd â buddsoddiad parhaus o tuag £1 filiwn mewn cymorth i ofalwyr drwy 
fyrddau iechyd lleol, prosiectau perthnasol o dan y Grant Trydydd Sector 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy, a chymorth drwy Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol. 

 
Cymru’n Gweithio yw dull Llywodraeth Cymru o ddarparu cyngor cyflogadwyedd a 
gyrfaoedd am ddim, wedi’i deilwra i anghenion ac amgylchiadau unigolyn. Mae’r 
gwasanaeth, a ddarperir gan Gyrfa Cymru, yn darparu gwybodaeth, cyngor a 
chyfarwyddyd gyrfaoedd proffesiynol i unigolion 16 oed a hŷn, drwy gynnal asesiad ar 
sail anghenion, gan gynnwys rhwystrau i gyflogaeth, a chyfeirio’r unigolyn at gymorth 
priodol. Mae'r gwasanaeth yn darparu pwynt mynediad cenedlaethol i gymorth 
cyflogadwyedd, sy'n cefnogi ac yn ategu sianeli presennol.  Mae hwn ar gael i fenywod.  
 
Darperir Cronfa Ddysgu Undebau Cymru drwy 18 o brosiectau Undebau ac mae 
cymorth ar gyfer dysgu ar gael i’r gweithlu mewn gweithleoedd lle ceir Undeb. Mae’r 
prosiectau wedi ymateb yn gadarnhaol i'r pandemig Covid 19 drwy newid o amgylchedd 
dysgu wyneb yn wyneb i ddysgu ar-lein sydd, dros amser, wedi arwain at gynnydd yn y 
nifer sy’n dysgu. Mewn rhai gweithleoedd, mae dysgu wyneb yn wyneb yn ailddechrau'n 
raddol.  Rydym wrthi'n asesu ceisiadau er mwyn dyfarnu cyllid i Undebau i redeg y 
rhaglen newydd a fydd yn dechrau ym mis Ebrill 2022. Mae'n canolbwyntio'n gryf ar 
faterion cydraddoldeb gan gynnwys cydraddoldeb rhywiol.  
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Mae cystadleuaeth sgiliau yn rhoi cyfle i unigolion neu dimau gystadlu yn erbyn ei gilydd 
i ddangos eu doniau mewn sgil galwedigaethol penodol, gan ddefnyddio tasgau sy'n 
deillio o sefyllfaoedd go iawn yn y diwydiant. Caiff gwaith pob unigolyn ei sgorio gan 
arbenigwyr yn unol â meini prawf y cytunwyd arnynt, ac mae'r sgôr(iau) uchaf yn mynd 
ymlaen i gam nesaf y gystadleuaeth.   Mae cystadlaethau'n gweithredu ledled Cymru, 
hyd at lefel y DU a lefel ryngwladol.  Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng 
Nghymru yn defnyddio cystadleuaeth sgiliau fel ffordd o esblygu i ysbrydoli a chodi 
dyheadau pobl ifanc i gyflawni rhagoriaeth.  Mae hyn yn cynnwys datrys problemau'n 
ymwneud â gwahanu ar sail rhyw. 
 
Fel rhan o’r gwaith o gynyddu prentisiaethau byddwn yn ystyried sut i dargedu grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol i weithio yn y sector, er enghraifft, gallai hyn fod drwy 
neilltuo prentisiaethau gradd ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir yn unig neu drwy godi 
ymwybyddiaeth wedi’i dargedu fel rhan o waith cyfathrebu. Bydd manylebau ymchwil 
hefyd yn cynnwys casglu data yn ymwneud â chydraddoldeb a chynhwysiant. Mae 
cysylltiad hefyd rhwng dysgu ar raglenni prentisiaeth a nodau gofal cymdeithasol y 
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol sy'n ymwneud â mynediad i weithwyr a 
chanlyniadau gwell i bobl.  
 
Cynhelir asesiad effaith integredig ar y gwaith a bydd hwn yn ystyried yn fanylach 
effeithiau ar sail croestoriad yn ogystal â chyfleoedd i hyrwyddo cydraddoldeb a 
chynhwysiant. 
 

 
Profiad menywod yn y system cyfiawnder troseddol  
 
Yn 2021-22, gwnaed dyraniad ychwanegol o £0.5 miliwn i fwrw ymlaen â gwaith y 
Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid, gan gynyddu’r gyllideb i 
£1.075 miliwn sy'n cael ei ddefnyddio fel llinell sylfaen ar gyfer 2022-23.  
 
Mae’r cyllid ychwanegol wedi ein galluogi i ddarparu cefnogaeth barhaus i Ddull System 
Gyfan y Rhaglen Fraenaru i Fenywod a’r Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 18-25, sy’n 
anelu at wella canlyniadau i fenywod sy’n dod i gysylltiad â’r system cyfiawnder 
troseddol yng Nghymru, drwy ddarparu pecyn cymorth integredig amlasiantaeth sy'n 
benodol ar gyfer menywod. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cydariannu'r prosiect 'Visiting Mum' gyda 
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, a fydd yn helpu i gryfhau a chynnal 
cysylltiadau rhwng menywod Cymru yn yr ystâd ddiogel a'u plant. 

 
 

Goblygiadau i gydraddoldeb yn sgil defnyddio data a chyfiawnder 
data  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gall buddsoddi mewn tystiolaeth gadarn gefnogi 
defnyddio adnoddau priodol wedi'u targedu er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol i bawb. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
greu Uned Gwahaniaethau ar Sail Hil ac Uned Gwahaniaethu ar sail Anabledd ochr yn 
ochr ag Uned Data Cydraddoldeb i sicrhau sylfaen dystiolaeth gynhwysol er mwyn 
llywio penderfyniadau yn y llywodraeth ac ar draws y Sector Cyhoeddus. Bydd yr 
Unedau'n gweithio i wella cydlyniad, cysondeb, defnydd ac argaeledd tystiolaeth 
cydraddoldeb ar Gymru. Bydd y gwaith hefyd yn galluogi Llywodraeth Cymru i fynd i'r 
afael ag argymhellion Tasglu Data Cynhwysol yr Ystadegydd Gwladol ar lefel Cymru. 
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Bydd y ddwy Uned yn cael eu hariannu o'r dyraniad a wneir i'r BEL Cydraddoldeb a 
Chydlyniant Cymunedol. 
 
 

Trais yn y cartref a diogelwch menywod mewn mannau cyhoeddus  
 
Dyraniad y Gyllideb Ddrafft ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a 
Thrais Rhywiol ar gyfer 22-23 yw £7.875 miliwn o refeniw, cynnydd o £1.050 miliwn o 
linell sylfaen 2021-22, a £2.2 miliwn o gyllid cyfalaf. Mae cyllid grant yn cyfrannu at holl 
amcanion y Strategaeth Genedlaethol Trais yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig a 
Thrais Rhywiol ac yn bodloni ymrwymiad Llywodraeth Cymru ar gyflawni dibenion 
Deddf 2015. 
 
Rydym wedi gwneud ymrwymiad drwy’r Rhaglen Lywodraethu i  Gryfhau’r Strategaeth 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i gynnwys ffocws ar 
drais yn erbyn menywod yn y stryd a’r gweithle yn ogystal â’r cartref. Y canlyniadau a 
fwriedir yw  i Gymru i fod y lle mwyaf diogel i fenyw neu ferch, ac na ddylai neb ddioddef 
neu farw yn sgil cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Y strategaeth fydd:  

 newid agweddau'r cyhoedd tuag at Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol drwy godi ymwybyddiaeth; 

 Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, 
cyfartal ac iach;  

 Mwy o ffocws ar ddwyn y rhai sy'n cyflawni camdriniaeth i gyfrif a chefnogi'r rhai 
a allai ymddwyn yn dreisgar i newid eu hymddygiad ac osgoi troseddu; 

 Gwneud ymyrraeth gynnar ac atal yn flaenoriaeth;  

 Bod gweithwyr proffesiynol perthnasol yn cael eu hyfforddi i ddarparu ymatebion 
effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr; a, 

 Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau o ansawdd uchel, sydd ag 
adnoddau priodol, a arweinir gan anghenion, sy’n seiliedig ar gryfderau, 
gwasanaethau rhyngadrannol ac ymatebol ledled Cymru.   
 

 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu hefyd yn ein hymrwymo i “Ehangu’r ymgyrchoedd 
hyfforddi ac ymwybyddiaeth ‘Gofyn a Gweithredu’ a ‘Paid Cadw’n Dawel”. Yn unol â 
Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015, mae 
gofyniad statudol i hyfforddi awdurdodau a gweithwyr proffesiynol perthnasol a gyflawnir 
drwy fframwaith hyfforddi Gofyn a Gweithredu Llywodraeth Cymru.  
 
Mae atal yn ganolog i’r Strategaeth Genedlaethol ac mae ehangu’r ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth ‘Paid Cadw'n Dawel’ yn allweddol iddi, ac yn fwy penodol, y 
canlyniadau fydd sicrhau: 

 Bod gweithwyr proffesiynol perthnasol yn cael eu hyfforddi i ddarparu ymatebion 
effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr; a,  

 Newid agweddau'r cyhoedd tuag at Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol drwy godi ymwybyddiaeth. 
 

 
Mewnfudo a Hawliau Dinasyddion Ewropeaidd o dan delerau 
ymadawiad y DU â’r UE  
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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi darparu cyllid i amrywiaeth o sefydliadau 
i sicrhau y gallai Dinasyddion yr UE gael y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnynt i 
wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog a mynd i’r afael ag unrhyw 
anghydraddoldebau y gallent fod yn eu profi yng Nghymru. Yn 2021-22 roedd hyn yn 
cynnwys £600,000 ar gyfer prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE (a ddarparodd gyllid i 
Gyngor ar Bopeth Cymru a Settled gan gynnwys costau hyfforddi a chyfathrebu) a 
£174,000 ar gyfer Newfields Law i ddarparu cyngor cyfreithiol cymhleth ar gyfer 
apeliadau. 
 
Daeth cynllun Statws Preswylwyr Sefydlog Llywodraeth y DU i ben ar 30 Mehefin 2021 
ond rydym wedi parhau i ddarparu cyllid i’r sefydliadau hyn tan ddiwedd mis Mawrth 
2022 i ddatrys materion sy’n codi a chefnogi ceisiadau hwyr i’r cynllun. Ar hyn o bryd 
rydym yn ystyried beth fydd y lefel fwyaf priodol o gyllid gofynnol y tu hwnt i fis Mawrth 
2022 ond rydym yn rhagweld gostyngiadau yn lefel y cymorth a ddarperir. 
 
Bydd Prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022 ond credwn 
y bydd rhywfaint o gefnogaeth barhaus i Ddinasyddion yr UE yn parhau. Rydym yn 
rhagweld y bydd hyn yn costio tua £200,000-250,000 yn 2022-23. 
 
Mae’r cymorth i Ddinasyddion yr UE yn 2022-23 wedi’i ystyried ochr yn ochr ag 
anghenion cymorth mewnfudo eraill sy’n dod i’r amlwg ac sydd wedi’u nodi. Ers 2019, 
rydym wedi gallu defnyddio cyllid o Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio (AMIF) yr 
UE ar gyfer ein prosiect AilGychwyn: Integreiddio Ffoaduriaid ond bydd hwn yn dod i 
ben ar 31 Mawrth 2022. Mae'r prosiect AilGychwyn wedi bod yn hollbwysig i sicrhau 
bod 'Canolfannau ESOL' ar waith yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam. 
Mae’r Canolfannau hyn yn chwarae rhan hanfodol o ran sicrhau bod pawb sy’n dod i 
Gymru yn gallu caffael sgiliau iaith cyn gynted â phosibl i'w cynorthwyo i integreiddio. 
Yn sgil colli AMIF (o ganlyniad i adael yr UE) bydd angen inni ymchwilio i a oes modd 
parhau i ariannu Canolfannau ESOL drwy gyllidebau Llywodraeth Cymru.  
 
Yn ogystal, mae Cymru bellach yn gartref i nifer o deuluoedd o Affganistan a Hong 
Kong yn sgil y ffaith bod Llywodraeth y DU wedi creu llwybrau fisa ac adsefydlu yn 
ddiweddar. Rydym yn rhagweld y bydd £2.3 miliwn ychwanegol ar gael fel rhan o 
Amcangyfrif Atodol yn y dyfodol er nad yw hyn wedi'i gadarnhau eto.  Yna byddwn yn 
ceisio defnyddio hyn fel rhan o'n gwaith yn y maes hwn.   
 

 
Anghydraddoldebau iechyd, disgwyliad oes iach a ffordd o fyw  
 
Mae mesurau presennol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd wedi’u cael eu 
hymgorffori ar draws pob gweithgaredd fel rhan o’r gwaith cynllunio strategol sy’n 
ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (‘Deddf 2015’) a 
thrwy ein dull ‘iechyd ym mhob polisi’ (a gefnogir gan y broses Asesu'r Effaith ar Iechyd. 
O ganlyniad nid yw'n bosibl dadgyfuno'r gyllideb benodol a ddyrennir i fynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd o gyfanswm gwariant y llywodraeth. Fodd bynnag, mae 
enghreifftiau penodol o wariant y llywodraeth sy'n cyfrannu'n fawr at fynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd yn cynnwys ymyriadau fel Rhaglen Dechrau'n Deg 
Llywodraeth Cymru sydd wedi cael cynnydd mewn cyllid drwy'r Grant Plant a 
Chymunedau yn y MEG Cyllid a Llywodraeth Leol. 
 
Mae Deddf 2015 yn parhau i fod yn ysgogiad pwysig sy’n llywio ein hystyriaethau o'r 
Gyllideb ac rydym wedi parhau i ymgorffori pum ffordd o weithio Deddf 2015 yn ein dull 
gweithredu a’r prosesau sy’n ei gefnogi. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi 
mabwysiadu dull integredig o asesu effaith, sy’n cynnwys ystyried hawliau plant, 
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adlewyrchu eu nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, yn ogystal ag 
ystyried effaith penderfyniadau a pholisïau ar lesiant cymdeithasol, economaidd, 
diwylliannol ac amgylcheddol, fel y nodir yn Neddf 2015, yn ogystal â chynaliadwyedd y 
Gymraeg. Bydd rhagor o fanylion am ein dull o asesu effeithiau ar gael ochr yn ochr â'r 
Gyllideb Ddrafft i'w chyhoeddi ar 20 Rhagfyr.  
 
Mae ein profiad o ymdrin â’r pandemig COVID-19 wedi amlygu'r costau sy'n gysylltiedig 
â goddef anghydraddoldebau iechyd yn ein cymunedau o ran effaith anghymesur y 
pandemig ar bobl llai cefnog yng Nghymru. Mae'r profiad hwn wedi amlygu 
pwysigrwydd mynd i'r afael ag achosion yr anghydraddoldebau hyn ar fyrder ac wedi 
cynyddu ein huchelgais. O’r herwydd, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar waith atal ac 
ymyrryd yn gynnar. Rydym wedi cynnal y £7.2 miliwn a ddyrannwyd ar gyfer cyllid Atal 
a'r Blynyddoedd Cynnar a byddwn yn newid ei ffocws i sicrhau ei fod yn cael ei dargedu 
at ddau brif achos marwolaeth y gellir ei osgoi yng Nghymru: gordewdra ac ysmygu. 
Gan ddefnyddio’r cyllid hwn, byddwn yn cefnogi prosiectau ar draws Byrddau Iechyd 
Lleol sydd: 

 ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno cymorth 
rhoi’r gorau i ysmygu i gleifion mewnol ym mhob Bwrdd Iechyd Lleol; 

 yn cefnogi gostyngiad yn nifer y bobl sy'n ysmygu yn ystod beichiogrwydd a 
chefnogi rhoi'r gorau i ysmygu; 

 yn cefnogi gwaith atal yn y maes gordewdra a thros bwysau, yn unol â'r 
strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach a chwrdd â mesurau presennol yn 
ymwneud ag iechyd y boblogaeth.  

 
Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, fel y cyfeirir ato uchod, mae buddsoddiad parhaus mewn 
ymyriadau fel Dechrau’n Deg yn cyfrannu’n sylweddol at yr agenda atal ac ymyrraeth 
gynnar drwy wneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd bywyd plant yn y blynyddoedd 
cynnar, sy'n gyfnod hollbwysig, yn yr ardaloedd ble y cynhelir y rhaglen.  
 

 
Tai fforddiadwy o ansawdd da  
 
Mae tai fforddiadwy o ansawdd da yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd corfforol a 
meddyliol, addysg, cyflogaeth ac yn wir bob agwedd ar fywyd rhywun. Dyma pam mae 
Cymru wedi parhau i gefnogi tai cymdeithasol. Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi 
gwneud dyraniadau sylweddol drwy’r MEG Newid Hinsawdd i ddiwallu anghenion tai.  
 
Mae byw yn dda mewn cartref o safon yn arwain at ystod eang o fanteision i iechyd, 
addysg a ffyniant gan gefnogi agenda ehangach y llywodraeth ar gyfer gwella 
canlyniadau i iechyd a llesiant a chyrhaeddiad addysgol yn ogystal ag ar dlodi a 
datgarboneiddio. Mae tai o ansawdd da yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant, 
gan helpu i leihau'r pwysau ar wasanaethau iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill. 
Er enghraifft, gall buddsoddi mewn gwella effeithlonrwydd ynni mewn tai newydd a thai 
presennol helpu i leihau tlodi tanwydd a dibyniaeth ar fudd-daliadau, ac amcangyfrifir y 
bydd pob £1.00 sy’n cael ei gwario ar effeithlonrwydd ynni yn arbed tua 0.42c mewn 
costau iechyd.  
 
Gall tai o ansawdd gwael neu dai gorlawn gael effaith andwyol ar blant a phobl ifanc o 
ran eu llesiant corfforol a meddyliol a'u canlyniadau addysgol. Hefyd, mae plant sy'n 
byw mewn tai gwael iawn 20% yn fwy tebygol o fynd i adrannau damweiniau ac 
achosion brys ysbytai na phlant eraill. 
 
Mae buddsoddi mewn tai yn sicrhau canlyniadau cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a llesiant da i bobl a chymunedau yng Nghymru, gan greu cartrefi a 
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lleoedd i gefnogi cymunedau bywiog lle y gall pobl fyw'n dda. Mae darparu cartrefi o 
ansawdd uchel, sy'n gynnes, yn ddiogel ac yn ynni-effeithlon i'r bobl sydd eu hangen 
fwyaf yn helpu i leihau effeithiau negyddol tai o ansawdd gwael neu anfforddiadwy a 
thlodi tanwydd. Er ein bod yn gwybod bod achosion digartrefedd yn gymhleth, gwyddom 
mai tlodi ac anghydraddoldeb sydd wrth eu gwraidd. Gwyddom fod tai cymdeithasol yng 
Nghymru yn chwarae rhan allweddol o ran mynd i’r afael â digartrefedd, gan gefnogi 
rhai o’n hunigolion mwyaf agored i niwed, a bod tai hygyrch a fforddiadwy o ansawdd da 
yn sicrhau bod pobl yn gallu cynnal eu tenantiaeth a ffynnu. Gall arwain at effaith 
gadarnhaol ar iechyd, iechyd meddwl ac addysg.  
 
Yn ogystal â hynny, mae buddsoddiadau mewn tai â gofal ac addasiadau yn rhoi 
mesurau atal sylfaenol ar waith i liniaru anghydraddoldebau iechyd, cymdeithasol ac 
economaidd rhai o’r grwpiau mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas e.e. pobl eiddil 
oedrannus, pobl â dementia, plant ac oedolion â phroblemau corfforol ac anableddau 
dysgu, a phlant ag anghenion cymhleth ac uwch (anghenion corfforol, niwrolegol ac 
ymddygiadol). 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cydnabod rôl bwysig y sector rhentu preifat o ran 
diwallu’r angen am dai. Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi buddsoddi mewn 
rhaglenni i gynyddu mynediad i’r sector rhentu preifat a’i fforddiadwyedd drwy gynllun 
prydlesu cenedlaethol sy’n buddsoddi mewn safonau eiddo, yn cysylltu rhenti â 
chyfraddau budd-daliadau ac yn cynnig sicrwydd tymor hwy a chymorth a rheolaeth 
landlordiaid cymdeithasol. Gwnaed buddsoddiad ychwanegol mewn cyllidebau taliadau 
tai yn ôl disgresiwn i sicrhau y gall awdurdodau lleol gefnogi unigolion a theuluoedd i 
dalu costau rhentu preifat. 
 
Ar hyn o bryd, mae £108 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario drwy Safon Ansawdd Tai 
Cymru (SATC) i gefnogi landlordiaid cymdeithasol i ddarparu cartrefi cymdeithasol 
cynnes o ansawdd da, i rai o aelwydydd mwyaf agored i niwed Cymru. Mae 1.4 miliwn o 
gartrefi yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni a ddefnyddir yng Nghymru a 15% o’n holl 
allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr gan ddefnyddwyr. Mae gwneud gwaith ôl-osod yn y cartrefi 
hyn yn fesur ataliol sylfaenol gan ei fod yn ceisio gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi i 
leihau eu hallyriadau carbon er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i gyrraedd targedau 
carbon sy’n gyfreithiol rwymol. 
 
Nod SATC a’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yw gwneud y mwyaf o 
ysgogiadau Llywodraeth Cymru drwy ganolbwyntio ar dai cymdeithasol lle ceir 
ysgogiadau ariannol sylweddol y gellir eu defnyddio i gyflymu gweithgarwch 
datgarboneiddio. Rydym wedi dechrau cyflwyno'r rhaglenni hyn mewn tai cymdeithasol 
a bydd y Sector Rhentu Preifat a'r Sectorau Perchen-feddianwyr yn dilyn. Bydd 
buddsoddi mewn cynlluniau ôl-osod er mwyn datgarboneiddio ar gyfer tai cymdeithasol 
yn cynhyrchu capasiti a sgiliau ac yn datblygu dulliau gweithredu y gall deiliadaethau 
eraill elwa ohonynt.   
 
Rydym eisoes yn gweithio’n agos ar draws adrannau’r Llywodraeth i greu rhaglenni a 
pholisïau priodol ar gyfer deiliadaethau preifat sy’n ategu yn hytrach na dyblygu 
gweithgarwch mewn tai cymdeithasol.  Mae hyn yn golygu cydweithio'n agos i ailfodelu'r 
rhaglen cartrefi clyd, a datblygu olynydd i ARBED sy'n dod i ben yn ystod y flwyddyn 
ariannol hon. Rhaid ystyried buddsoddi yn SATC ac ôl-osod er mwyn optimeiddio ar 
gyfer holl dai Cymru yn erbyn cefndir o fanteision sylweddol i lesiant, arbedion cost 
mewn gwasanaethau a thwf economaidd lleol. Yn sgil buddsoddi mewn dros filiwn o 
gartrefi y degawd hwn, mae potensial i gynhyrchu enillion economaidd mawr yn ogystal 
â lleihau ein hallyriadau a lefelau tlodi tanwydd. Mae sicrhau bod yr 20,000 o dai 
cymdeithasol newydd yn y sector cymdeithasol yn rhai carbon isel yn ein galluogi i 
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sicrhau y bydd y cartrefi a adeiledir yn fwy caredig i'r hinsawdd, yn gynnes ac yn 
fforddiadwy ac yn helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd. 
 
Ers 2010 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021, mae mwy na £394 miliwn wedi’i fuddsoddi i 
wella effeithlonrwydd ynni cartrefi drwy’r Rhaglen Cartrefi Clyd, sydd o fudd i fwy na 
67,100 o aelwydydd incwm isel. Mae'r gwelliannau hyn yn lleihau biliau ynni aelwydydd 
incwm isel o fwy na £300 y flwyddyn ar gyfartaledd.  
 
Daeth contract Arbed 3 i ben ar 3 Tachwedd 2021. Ers mis Ebrill 2018, bydd Cynllun 
Arbed 3 wedi sicrhau gwelliannau effeithlonrwydd ynni domestig i fwy na 4000 o 
aelwydydd incwm isel. Bydd aelwydydd incwm isel yn parhau i elwa ar welliannau i 
effeithlonrwydd ynni'r cartref a gyflwynir drwy ein cynllun Nyth. Bydd hyn yn para tan y 
gwanwyn 2023. Rydym yn lansio ymgynghoriad ar y fersiwn nesaf o'r rhaglen Cartrefi 
Clyd. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau fis Rhagfyr 2021 fan bellaf. 
 
Yn ystod 2020-21, buddsoddodd Llywodraeth Cymru £20.1 miliwn yn y cynllun Nyth, 
gyda 90% o’r gosodiadau wedi’u cwblhau gan osodwyr o Gymru, a 23 o brentisiaid yn 
gweithio ar y cynllun. Darparodd Nyth gyngor diduedd am ddim i 15,557 o aelwydydd 
a'u cyfeirio at amrywiaeth o wasanaethau cymorth. Derbyniodd 4,559 o’r 15,557 o 
aelwydydd becyn o fesurau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel system gwres 
canolog, boeler neu inswleiddio. Amcangyfrifir bod y gwelliannau hyn wedi arbed £305 
ar gyfartaledd i aelwydydd ar eu biliau ynni blynyddol. Yn sgil gwiriadau ar hawl pobl i 
fudd-daliadau canfuwyd bod gan aelwydydd, ar gyfartaledd, hawl i £2,091 yn 
ychwanegol mewn budd-daliadau.  
 
Yn ogystal â hynny, arweiniodd buddsoddiad cyfunol Llywodraeth Cymru ac Ewrop o 
£15.7 miliwn yng nghynllun Arbed yn 2020/21 at wella 1,032 o gartrefi drwy osod 5,050 
o fesurau mewn 22 o gynlluniau mewn 12 ardal Awdurdod Lleol. Mae'r gwelliannau hyn 
yn arbed £327 ar gyfartaledd i bobl ar eu biliau ynni blynyddol.  
 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol sy’n gyfrifol am y polisi tlodi tanwydd (a’r cynllun 
i drechu tlodi tanwydd), a’r Gweinidog Newid Hinsawdd sy’n gyfrifol am gyllid 
effeithlonrwydd ynni domestig (sy’n ariannu’r Rhaglen Cartrefi Clyd).  
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Atodiad A 

 
Cyllideb Adnoddau – MEG Cyfiawnder Cymdeithasol fesul Maes Rhaglenni 
Gwariant (SPA), Cam Gweithredu a BEL 

BEL 

Cyllideb 
Derfynol  
2021-22 

£'000 

Newidiadau 
£000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2022-23 

£000 

Cynhwysiant Ariannol 23,702  -3,500  20,202  

Cynhwysiant Digidol - Bron yn Arian Parod 1,250    1,250  

Cynhwysiant Digidol - Heb Fod yn Arian Parod 149    149  

Cefnogi Cymunedau 1,483    1,483  

Datblygu Rhyngwladol  925    925  

Partneriaethau Cymdeithasol 526  280  806  

Incwm Sylfaenol 0  5,000  5,000  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau 28,035  1,780  29,815  

Cyfanswm SPA Cefnogi Cymunedau 28,035  1,780  29,815  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Bron yn Arian Parod 8,405    8,405  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Heb Fod yn Arian Parod 20    20  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Systemau Cyfathrebu 3,915    3,915  

Diogelwch Tân Cymunedol 848    848  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau Tân ac 
Achub a Chydnerthedd  

13,188  0  13,188  

Cyfanswm SPA Cymunedau Mwy Diogel 13,188  0  13,188  

Y Comisiynydd Pobl Hŷn - Bron yn Arian Parod 1,589    1,589  

Y Comisiynydd Pobl Hŷn - Heb Fod yn Arian Parod 0  9  9  

Y Comisiynydd Plant 1,580    1,580  

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 1,509    1,509  

Penodiadau Cyhoeddus 0  375  375  

Cyfanswm Cam Gweithredu'r Comisiynwyr 4,678  384  5,062  

Cyfanswm SPA y Comisiynwyr 4,678  384  5,062  

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol 

6,825  1,050  7,875  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

6,825  1,050  7,875  

Cyfanswm SPA Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

6,825  1,050  7,875  

Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 8,091  4,595  12,686  

Chwarae Teg 360    360  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cydlyniant Cymunedol 8,451  4,595  13,046  

Cyfanswm SPA Cydraddoldeb a Chynhwysiant 8,451  4,595  13,046  

Gwasanaethau Cynghori 10,175    10,175  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau 
Cynghori 

10,175  0  10,175  

Cyfanswm SPA Rhaglenni Canolog 10,175  0  10,175  

Cymorth i'r Sector Gwirfoddol a Gwirfoddoli 10,494  -3,000  7,494  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cymorth i'r Sector 
Gwirfoddol 

10,494  -3,000  7,494  

Cyfanswm SPA Cymorth i'r Sector Gwirfoddol 10,494  -3,000  7,494  

Cymorth Cymunedol a Diogelwch 18,925  3,700  22,625  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cymorth Cymunedol a 
Diogelwch  

18,925  3,700  22,625  

Cyfanswm SPA Swyddogion Cymorth Cymunedol 18,925  3,700  22,625  
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Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder 
Ieuenctid 

1,075    1,075  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Glasbrintiau 
Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 

1,075  0  1,075  

Cyfanswm SPA Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd 
a Chyfiawnder Ieuenctid 

1,075  0  1,075  

CYFANSWM CYLLIDEB ADNODDAU Y MEG 
CYFIAWNDER CYMDEITHASOL 

101,846  8,509  110,355  

Cyllideb Gyfalaf 
 

BEL 

Cyllideb 
Derfynol  
2021-22 

£'000 

Newidiadau 
£000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2022-23 

£000 

Cefnogi Cymunedau 1,000    1,000  

Banc Cymunedol 0  1,500  1,500  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau 1,000  1,500  2,500  

Cyfanswm SPA Cefnogi Cymunedau 1,000  1,500  2,500  

Gwasanaethau Tân ac Achub  1,000    1,000  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Systemau Cyfathrebu 210    210  

Diogelwch Tân Cymunedol 670  230  900  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau Tân ac 
Achub a Chydnerthedd  

1,880  230  2,110  

Cyfanswm SPA Cymunedau Mwy Diogel 1,880  230  2,110  

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol 

2,169  31  2,200  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

2,169  31  2,200  

Cyfanswm SPA Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

2,169  31  2,200  

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 3,500  190  3,690  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr 

3,500  190  3,690  

Cyfanswm SPA Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 3,500  190  3,690  

Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 8,338  -1,838  6,500  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cyfleusterau 
Cymunedol 

8,338  -1,838  6,500  

Cyfanswm SPA Cyfleusterau Cymunedol 8,338  -1,838  6,500  

CYFANSWM CYLLIDEB GYFALAF Y MEG 
CYFIAWNDER CYMDEITHASOL 

16,887  113  17,000  
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Atodiad B 
 
Cyllideb Adnoddau 
 

BEL 

 
Cyllideb Atodol 

1af 
 2021-22 

(Mehefin 2021) 
£000 

Cynlluniau 
Newydd 
Cyllideb 
Ddrafft 
2022-23 

£000 

Cynhwysiant Ariannol 23,702  20,202  

Cynhwysiant Digidol - Bron yn Arian Parod 1,250  1,250  

Cynhwysiant Digidol - Heb Fod yn Arian Parod 149  149  

Cefnogi Cymunedau 1,483  1,483  

Datblygu Rhyngwladol  925  925  

Partneriaethau Cymdeithasol 526  806  

Incwm Sylfaenol 0  5,000  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau 28,035  29,815  

Gwasanaethau Cynghori 11,797  10,175  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau Cynghori 11,797  10,175  

Cymorth i'r Sector Gwirfoddol a Gwirfoddoli 10,494  7,494  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cymorth i'r Sector 
Gwirfoddol 

10,494  7,494  

Cyfanswm SPA Cefnogi Cymunedau 50,326  47,484  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Bron yn Arian Parod 8,405  8,405  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Heb Fod yn Arian Parod   20  20  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Systemau Cyfathrebu 3,915  3,915  

Diogelwch Tân Cymunedol 848  848  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau Tân ac 
Achub a Chydnerthedd  

13,188  13,188  

Cyfanswm SPA Cymunedau Mwy Diogel 13,188  13,188  

Y Comisiynydd Pobl Hŷn - Bron yn Arian Parod 1,589  1,589  

Y Comisiynydd Pobl Hŷn - Heb Fod yn Arian Parod 0  9  

Y Comisiynydd Plant 1,580  1,580  

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 1,509  1,509  

Penodiadau Cyhoeddus 0  375  

Cyfanswm Cam Gweithredu'r Comisiynwyr 4,678  5,062  

Cyfanswm SPA Comisiynwyr 4,678  5,062  

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 6,825  7,875  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

6,825  7,875  

Cyfanswm SPA Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

6,825  7,875  

Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 8,091  12,686  

Chwarae Teg 360  360  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cydlyniant Cymunedol 8,451  13,046  

Cyfanswm SPA Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 8,451  13,046  

Cymorth Cymunedol a Diogelwch 18,925  22,625  
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Cyfanswm y Cam Gweithredu Cymorth Cymunedol a 
Diogelwch  

18,925  22,625  

Cyfanswm SPA Swyddogion Cymorth Cymunedol 18,925  22,625  

Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 1,075  1,075  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Glasbrintiau Troseddwyr 
Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 

1,075  1,075  

Cyfanswm SPA Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a 
Chyfiawnder Ieuenctid 

1,075  1,075  

CYFANSWM CYLLIDEB ADNODDAU Y MEG CYFIAWNDER 
CYMDEITHASOL 

103,468  110,355  

 
 
 
 
 
 
Cyllideb Gyfalaf 
 

BEL 

 
Cyllideb Atodol 

1af 
 2021-22 

(Mehefin 2021) 
£000 

Cynlluniau 
Newydd 

Cyllideb Ddrafft 
2022-23 

£000 

Cefnogi Cymunedau 1,000  1,000  

Banc Cymunedol 0  1,500  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau 1,000  2,500  

Cyfanswm SPA Cefnogi Cymunedau 1,000  2,500  

Gwasanaethau Tân ac Achub  1,000  1,000  

Gwasanaethau Tân ac Achub - Systemau Cyfathrebu 210  210  

Diogelwch Tân Cymunedol 670  900  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Gwasanaethau Tân ac 
Achub a Chydnerthedd  

1,880  2,110  

Cyfanswm SPA Cymunedau Mwy Diogel 1,880  2,110  

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2,169  2,200  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

2,169  2,200  

Cyfanswm SPA Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 

2,169  2,200  

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 3,500  3,690  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr 

3,500  3,690  

Cyfanswm SPA Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 3,500  3,690  

Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 8,338  6,500  

Cyfanswm y Cam Gweithredu Cyfleusterau Cymunedol 8,338  6,500  

Cyfanswm SPA Cyfleusterau Cymunedol 8,338  6,500  

CYFANSWM CYLLIDEB GYFALAF Y MEG CYFIAWNDER 
CYMDEITHASOL 

16,887  17,000  
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Sylwadau i gefnogi Atodiad B 
 

Cefnogi Cymunedau  
 
BEL NEWYDD Incwm Sylfaenol   

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 0 

Dyraniad 2022-23 5,000 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 5,000 

 
 
Gwnaeth Rhaglen Lywodraethu 2021-2026 ymrwymiad i dreialu’r defnydd o gynllun incwm 
sylfaenol yng Nghymru a fydd yn cynnwys carfan o bobl ifanc sy'n gadael gofal. Pwrpas y 

peilot yw sicrhau bod pobl ifanc sy'n rhan o'r peilot yn cael yr holl gymorth sydd ei angen 
arnynt er mwyn rhoi'r siawns orau posibl iddynt lwyddo mewn bywyd a sicrhau bod y broses 
o bontio o ofal yn well, yn haws ac yn fwy cadarnhaol.   
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Ar gyfer y Llinell Wariant yn y Gyllideb Incwm Sylfaenol, mae dyraniad cyllideb o £5 miliwn  
wedi'i ddarparu yn 2022-23, £10 miliwn yn 2023-24 a £5 miliwn yn 2024-25. 

 
BEL 1694 Cynhwysiant Ariannol 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 23,702 

Addasiadau ar gyfer Covid 2021-22 -10,500 

Dyraniad 2022-23 7,000 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 20,202 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,496 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 0 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero.  
 
Cyllideb Cyfalaf Trafodiadau Ariannol oedd y gyllideb Cynhwysiant Ariannol. Nid oes unrhyw 
Gyfalaf Trafodiadau Ariannol wedi'i ddyrannu fel rhan o'r Gyllideb Ddrafft, a bydd hyn yn cael 
ei ddyrannu yn y Gyllideb Derfynol.  
 
Mae gan Gynhwysiant Ariannol ran hanfodol i’w chwarae o ran gwella llesiant pobl sy’n byw 
yng Nghymru drwy, er enghraifft, roi mynediad iddynt at gyllid fforddiadwy a mynediad at 
wasanaethau gwybodaeth a chyngor annibynnol y gellir ymddiried ynddynt.  Mae’r rhain yn 
ganolog i roi cyfle teg mewn bywyd i bawb yng Nghymru, drwy eu helpu i ddeall ac arfer eu 
hawliau a gwneud dewisiadau gwybodus.  
 
Mae grantiau a ariennir o fewn y BEL hon yn cynnwys cyllid y Gronfa Cymorth Dewisol ar 
gyfer Undebau Credyd a gweithgareddau cynhwysiant ariannol ar raddfa lai. 
 
Dyraniadau ar gyfer Covid 19 2021-22 
Dyrannwyd £10.5 miliwn o refeniw i’r Gronfa Cymorth Dewisol fel rhan o Gyllideb Derfynol 
2021-22 i gydnabod y pwysau yn ystod 6 mis cyntaf y flwyddyn ariannol ac i barhau â’r llacio 
presennol ar reolau'r Gronfa Cymorth Dewisol i ymateb i effeithiau COVID-19 ar aelwydydd 
sy’n dioddef caledi ariannol eithafol, ochr yn ochr â mesurau sydd â’r nod o wneud y mwyaf 
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o incwm aelwydydd a gwella gwydnwch ariannol. Mae dyraniadau pellach yn ystod y 
flwyddyn wedi’u darparu ers y gyllideb atodol gyntaf a byddant yn cael eu ffurfioli fel rhan o 
ail gyllideb atodol 2021-22. 
 
Dyraniadau 2021-22 
£1.5 miliwn o gyfalaf trafodion ariannol i gefnogi undebau credyd a chynlluniau cynhwysiant 
ariannol eraill (gostyngiad o £4,000 hefyd yn y gyllideb i adlewyrchu ad-daliadau Cyfalaf 
Trafodiadau Ariannol) 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £7 miliwn wedi’i ddyrannu i'r Gronfa Cymorth Dewisol fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2022-
23 a fydd yn cael ei ddefnyddio fel llinell sylfaen ar y blynyddoedd i ddod. 
 
Swm y Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ar gyfer 21-22 oedd £1.496 miliwn, ni fydd unrhyw 
Gyfalaf Trafodiadau Ariannol yn cael ei ddyrannu yn y Gyllideb Ddrafft. Mae hwn i'w 
ddyrannu yn y Gyllideb Derfynol. 

 
BEL 1084 Cynhwysiant Digidol 

 

Adnoddau – Bron yn Arian Parod £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,250 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,250 

 

Adnoddau – Heb fod yn Arian Parod £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 149 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 149 

 
 
Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yw rhaglen cynhwysiant digidol 
gaffaeledig Llywodraeth Cymru, a ddechreuodd ar 1 Gorffennaf 2019 gyda chyllideb 
flynyddol o £2 filiwn (a ariennir ar y cyd gan y maes iechyd drwy drosglwyddiad o'r gyllideb 
yn ystod y flwyddyn). Mae’n gweithio gyda sefydliadau o bob sector a all helpu i gyrraedd 
pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar wella galluoedd digidol 
dinasyddion a staff iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganiatáu i fwy o bobl ddod yn 
gyfranogwyr gweithredol yn eu hiechyd a'u llesiant eu hunain. Mae'r contract yn rhedeg o 1 
Gorffennaf 2019 tan 30 Mehefin 2022 gydag opsiwn i'w ymestyn am 3 blynedd arall yn 
amodol ar gytundeb cyllido.  
 
2021-22 
Cafwyd cynnydd o £149,000 yn y gyllideb refeniw (nad yw'n arian parod) mewn perthynas â 
dibrisiant yn erbyn y Cynllun Benthyciad ar gyfer Dyfais. 
 
Bydd cyllideb 2021-22 yn cynyddu £1 filiwn yng Nghyllideb Atodol Derfynol 2021-22 yn dilyn 
trosglwyddiad o'r MEG Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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BEL 1086 Cefnogi Cymunedau 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,483 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,483 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,000 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,000 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae'r cyllid yn cwmpasu grantiau prosiect canlyniadau a rennir a gweithgareddau sy'n 
cefnogi polisi cymunedau. Mae'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hefyd yn cynnwys cyllideb fach 
o £118,000 ar gyfer Tlodi Plant. Yn 2020-21 a 2021-22, derbyniodd y Llinell Wariant yn y 
Gyllideb hefyd gyllid y Gronfa Bontio Ewropeaidd o £2 filiwn i drechu tlodi bwyd (£1 filiwn o 
refeniw ac £1 filiwn o gyfalaf). 
 
Dyraniadau 2021-22 
£1 filiwn o refeniw ac £1 filiwn o gyfalaf – Cronfa Bontio Ewropeaidd ar gyfer Trechu Tlodi ac 
Ansicrwydd Bwyd (mae hyn yn parhau â’r dyraniad a wnaed yn 20-21) 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae Cefnogi Cymunedau wedi cael £1 filiwn o gyfalaf ar gyfer pob blwyddyn o 2022-23 i 
2024-25 yn ogystal â £3 miliwn o refeniw yn 2024-25 tuag at y Strategaeth Gwrthdlodi. Bydd 
y BEL yn parhau i ddarparu £1 filiwn o gyllid refeniw i gefnogi banciau bwyd. 

 
BEL 7074 Datblygu Rhyngwladol  

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 925 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 925 

 
Mae'r gyllideb Cysylltiadau Rhyngwladol ehangach (sydd o fewn y MEG Gwasanaethau 
Canolog a Gweinyddu) wedi cytuno i ddarparu cyllid ychwanegol i raglen Cymru ac Affrica 
yn y gorffennol - at ddibenion penodol yn ymwneud â chyflawni'r Strategaeth Ryngwladol. 
Yn fwyaf arwyddocaol mae hynny wedi cynnwys cyllid ar gyfer Maint Cymru tuag at y 
rhaglen plannu coed - gyda £350,000 wedi’i gytuno ar gyfer y flwyddyn ariannol hon 
(2021/22) a £250,000 wedi’i gytuno ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf (2022/23).  

 
BEL 1693 Partneriaeth Gymdeithasol  

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 526 

Dyraniad 2022-23 280 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 806 

 
Bydd y gyllideb hon yn cefnogi ac yn hwyluso gwaith ar draws y Llywodraeth a chyda'n 
Partneriaid Cymdeithasol i gyflawni agenda Partneriaeth Gymdeithasol a Gwaith Teg 
Llywodraeth Cymru.  Bydd yn ein galluogi i gynyddu ein gwaith gyda phartneriaid 
cymdeithasol i hyrwyddo buddion cyflogwyr ac Undebau Llafur yn gweithio fel partneriaid 
mewn ysbryd o gydweithio, ymrwymiad a pharch tuag at y naill a'r llall.    
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Bydd yn cefnogi gwaith i gryfhau’r system partneriaeth gymdeithasol yng Nghymru a gwella’r 
capasiti a’r gallu ar y cyd i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol i hybu llesiant 
economaidd a chymdeithasol a gwella’r modd y darperir gwasanaethau cyhoeddus.  Yn 
ogystal, bydd y gyllideb yn cefnogi ein gweithgareddau wrth ddefnyddio pob cyfrwng sydd 
gennym i helpu i wireddu canlyniadau gwaith teg a gwella bywydau gwaith er gwell.   
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Darperir dyraniad cyllideb ar gyfer y Bartneriaeth Gymdeithasol o £0.28 miliwn yn 2022-23, 
£0.435 miliwn yn 2023-24 2024-25. 

 
BEL NEWYDD Banc Cymunedol 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 0 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,500 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Yn y Rhaglen Lywodraethu ceir ymrwymiad allweddol i gefnogi creu Banc Cymunedol i 
Gymru (Banc Cambria). Nod y Banc Cymunedol yw gwella mynediad ac ansawdd 
gwasanaethau bancio dwyieithog amlsianel lleol; hwyluso datblygiad economaidd lleol; atal 
draenio arian parod ac ailgylchu arian parod o fewn cymunedau lleol. Mae'n cefnogi 
strategaethau cynhwysiant ariannol a digidol. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £1.5 miliwn o gyfalaf i’r Banc Cymunedol ar gyfer y blynyddoedd 2022-23 a 
2023-24, gydag £1.75 miliwn wedi’i ddyrannu ar gyfer 2024-25. 

 
Gwasanaethau Tân ac Achub a Chydnerthedd   
 
BEL 1265 Gwasanaethau Tân ac Achub 

 

Adnoddau – Bron yn Arian Parod £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 8,405 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 8,405 

 

Adnoddau – Heb fod yn Arian Parod £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 20 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 20 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,000 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,000 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae'r gyllideb refeniw yn darparu cyllid i'r Awdurdodau Tân ac Achub i ddarparu 
Cydnerthedd Cenedlaethol er mwyn ymateb i drychinebau cenedlaethol mawr; cyngor 
proffesiynol, cyfreithiol ac actiwaraidd i Weinidogion Cymru ar faterion yn ymwneud â thân, 
gan gynnwys yn benodol pensiynau diffoddwyr tân; a Safleoedd y Goron a chadeirydd 
Bwrdd Cynghori'r Cynllun Pensiwn. 
Darperir cyllid refeniw hefyd i dalu cost y cynnydd yng nghyfraniadau pensiwn cyflogwyr sy’n 
deillio o benderfyniad gan Drysorlys EM i addasu’r gyfradd ddisgownt a ddefnyddir ar gyfer 
prisio cynlluniau pensiwn yn 2018. 
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Mae'r gyllideb gyfalaf yn darparu cyllid ar gyfer Cydnerthedd Cenedlaethol: costau caffael, 
cynnal a chadw ac adnewyddu peiriannau ac offer y mae Awdurdodau Tân ac Achub yn eu 
defnyddio i ymateb i ddigwyddiadau ar raddfa genedlaethol.    
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £1 filiwn o gyfalaf wedi’i ddyrannu i’r Gwasanaethau Tân ac Achub ar gyfer 2022-23, 
£1.5 miliwn ar gyfer 2023-24 ac £1 filiwn ar gyfer 2024-25. 
 
Bydd cyllideb nad yw'n arian parod yn cael ei throsglwyddo i'r MEG Gwasanaethau Canolog 
a Gweinyddu yn 2022-23 i gyd-fynd â'r gyllideb ar gyfer yr asedau (cydnerthedd). 

 
BEL 1697 Gwasanaethau Tân ac Achub - Systemau Cyfathrebu 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 3,915 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 3,915 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 210 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 210 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae'r gyllideb refeniw yn darparu cyllid i'r Awdurdodau Tân ac Achub i ddarparu Firelink, 
system gyfathrebu gadarn a diogel ar gyfer Awdurdodau Tân ac Achub sy'n gallu 
rhyngweithredu â systemau'r gwasanaethau brys eraill a'r system sy'n eu disodli, y 
Rhwydwaith Gwasanaethau Brys. Mae'r gyllideb gyfalaf yn darparu cyllid ar gyfer contract 
System Radio Digidol Firelink.    
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £0.21 miliwn o gyfalaf ar gyfer Systemau Cyfathrebu'r Gwasanaethau Tân ac 
Achub ar gyfer pob blwyddyn o 2022-23 i 2024-25. 

 
BEL 1698 Diogelwch Tân Cymunedol 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 848 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 848 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 670 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 900 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Cyllid refeniw i'r Awdurdodau Tân ac Achub ar gyfer rhaglenni Diogelwch Tân Cymunedol 
sy'n ymwneud â lleihau tanau bwriadol, ymgysylltu â phobl ifanc ac ymyriadau gyda phobl 
ifanc (gan gynnwys prosiect Phoenix), diogelwch tân yn y cartref ac arloesi ac arallgyfeirio. 
Ceir cyllideb fach o £30,000 i ddarparu gwasanaethau a chymorth i gymuned y Lluoedd 
Arfog gan gynnwys Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog i Gymru. 
 
Mae cyllid cyfalaf yn ategu'r gyllideb Refeniw Diogelwch Tân Cymunedol ac yn talu cost 
cyfarpar diogelwch tân domestig y mae Awdurdodau Tân ac Achub yn ei osod yn rhad ac 
am ddim. Yn y gorffennol bu'r pwyslais yn bennaf ar ddosbarthu larymau mwg i 
gymunedau'n gyffredinol; ond mae bellach yn ymwneud lawer mwy â darparu cyfarpar mwy 
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helaeth a chymhleth i bobl sy'n wynebu'r perygl mwyaf o dân (e.e. pobl eiddil oedrannus, y 
rhai â nam ar y synhwyrau neu symudedd, a rhieni sengl â phlant ifanc).   
 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £0.9 miliwn o gyfalaf wedi’i ddyrannu i Ddiogelwch Tân Cymunedol ar gyfer pob 
blwyddyn o 2022-23 i 2024-25. 

 
BEL 1699 Pensiynau'r Gwasanaeth Tân 

 

AME £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 27,915 

Dyraniad 2022-23 148 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 28,063 

 
Yn unigryw, mae pensiynau diffoddwyr tân wedi'u datganoli.  Ceir dau gynllun pensiwn 
caeedig (yn dyddio o 1992 a 2007) a'r cynllun presennol a sefydlwyd yn 2015, ynghyd â 
threfniadau ar wahân ar gyfer diffoddwyr tân wrth gefn (ar alwad).  Ym mhob achos, telir 
buddion y cynllun yn uniongyrchol o gyfraniadau arian parod bob blwyddyn, yn hytrach nag 
o'r enillion ar gronfeydd a fuddsoddwyd.  Mae'r gyllideb hon yn cwmpasu'r diffyg bob 
blwyddyn rhwng cyfraniadau'r cyflogwr a'r gweithiwr ar y naill law, a buddion sy'n daladwy i 
aelodau cynllun sydd wedi ymddeol ar y llall.  Gan mai cyllid AME yw hwn, ni ellir ei 
ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.   
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £28.063 miliwn o AME wedi'i ddyrannu i Bensiynau'r Gwasanaeth Tân ar gyfer 2022-23 
a £26.045 miliwn ar gyfer 2023-24 a 2024-25. 

 
Comisiynwyr 
 
BEL 0662 Y Comisiynydd Pobl Hŷn 

 

Adnoddau – Bron yn Arian Parod  £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,589 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,589 

 

Adnoddau – Heb fod yn Arian Parod  £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 0 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 9 

 
 
Mae strategaeth y Comisiynydd ar gyfer 2019-22 yn canolbwyntio ar dri nod allweddol:  

1. Rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran.  
2. Atal cam-drin pobl hŷn.  
3. Galluogi pawb i heneiddio'n dda. 

 
Mae’r Comisiynydd wedi gorfod newid ei blaenoriaethau rhyw fymryn er mwyn canolbwyntio 
ar effaith Covid-19 ar bobl hŷn. Mae hawliau wedi bod ar frig yr agenda yn enwedig o ran 
darparu gwasanaethau iechyd a gofal.  
 
Bellach, mae Diogelu a Hybu Hawliau Pobl Hŷn wedi’u hychwanegu at ei blaenoriaethau 
allweddol ar gyfer 2021-22, ochr yn ochr â’r tri a gyhoeddwyd yn ei Strategaeth ar gyfer 
2019-22. 
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Wrth edrych i'r dyfodol (2022-23) ei nod yw canolbwyntio ar sicrhau nad yw pobl hŷn yn cael 
eu gadael ar ôl wrth i Gymru adfer o’r pandemig. Bydd cyfrannu at ymchwiliad Covid-19 yn 
allweddol i hyn. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £9,000 o adnoddau nad ydynt yn arian parod wedi'u dyrannu i'r Comisiynydd Pobl Hŷn 
fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2022-23 a dyma fydd y llinell sylfaen ar gyfer y blynyddoedd i 
ddod. 

 
BEL 480 Y Comisiynydd Plant 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,580 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,580 

 
Mae Comisiynydd Plant Cymru, a sefydlwyd gan Ddeddf Safonau Gofal 2000, yn sefydliad 
hawliau plant annibynnol. Pennir y cylch gwaith yn Neddf Comisiynydd Plant Cymru 2001, a 
ddiwygiodd Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae’n rôl statudol, sydd wedi’i phennu mewn 
deddfwriaeth, ac mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru ei hariannu. Mae’r gyllideb yn cynnwys 
costau rhedeg swyddfa’r Comisiynydd a’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni ei 
swyddogaethau statudol. 

 
BEL 6400 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,509 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,509 

 
Rôl y Comisiynydd yw bod yn warchodwr cenedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn golygu helpu 
cyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n llunio polisïau yng Nghymru i feddwl am yr effaith hirdymor y 
mae eu penderfyniadau yn ei chael. 
 
 
Mae cyfran fawr o gyllideb Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn cyfateb i gostau 
staff ac mae’r gweddill wedi’i neilltuo ar gyfer costau sy’n ymwneud â chyfleusterau, 
prosiectau, hyfforddiant staff, archwiliadau ac arian wrth gefn fel y nodir yn ei hamcangyfrif 
statudol ar gyfer 2021-22.  

 
BEL NEWYDD Penodiadau Cyhoeddus 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 0 

Dyraniad 2022-23 375 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 375 

 
Rydym wedi ymrwymo i archwilio gyda llywodraeth leol ac undebau llafur yng Nghymru sut i 
wneud cynnydd ar ein hymrwymiad hirsefydlog i wella tegwch o ran trefniadau cyflog, ond 
mae hyn oll yn wyneb setliad ariannol heriol, yn enwedig er mwyn mynd i’r afael ag effaith 
COVID-19 ar ein gwasanaeth iechyd a'n hagenda gymdeithasol flaengar.  
 
Fe wnaethom hefyd ymrwymo i fynd i'r afael â gwahaniaethau mewn tâl ar draws gwahanol 
gyrff cyhoeddus. Rwyf eisoes wedi dechrau ymarfer i sicrhau cyflog cyfartal ar draws 
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graddau cymharol debyg mewn gwahanol gyrff cyhoeddus, ac mae cwmpas y gwaith hwn 
wedi cynnwys Llywodraeth Cymru, Cyrff Cyhoeddus, y GIG, Awdurdodau Lleol a chwmnïau 
Llywodraeth Cymru megis Trafnidiaeth Cymru a Maes Awyr Caerdydd. Fodd bynnag, bydd 
angen dod o hyd i unrhyw gyllid o'r setliadau presennol. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae cyllideb o £0.375 miliwn ar gyfer 2022-23 a £0.6 miliwn ar gyfer pob blwyddyn o 2023-
24 i 2024-25 wedi'i dyrannu ar gyfer y BEL Penodiadau Cyhoeddus. 

 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
 
BEL 0541 Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 6,825 

Dyraniad 2022-23 1,050 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 7,875 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 2,169 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 2,200 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae’r Grant Refeniw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Grant 
Gwasanaethau Cam-drin Domestig) yn bodloni gofyniad statudol Llywodraeth Cymru o ran 
cyflawni dibenion Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015 i ddileu pob math o Drais yn erbyn Menywod. Cefnogir hyn gan Strategaeth 
Genedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026. 
 
Mae'r grant cyfalaf yn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Ddeddf.  Ei brif ddiben yw caffael neu 
gynnal/uwchraddio asedau sefydlog megis adeiladau a chyfarpar ar gyfer y sefydliadau 
hynny sy'n gweithio yn y sector trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Grant wedi cefnogi prosiectau fel prynu adeiladau i 
gefnogi gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; cyfarpar 
i wella diogelwch; gwelliannau i adeiladau (e.e. mynediad i bobl anabl; mannau aros penodol 
i wahanu dioddefwyr a chyflawnwyr; gwaith atgyweirio ac adnewyddu cyffredinol); prynu 
iPads i weithwyr cymorth gyrraedd dioddefwyr mewn ardaloedd gwledig; addasiadau i 
lochesi cymunedol i greu llety symud ymlaen preifat; a sefydlu 'Siopau Un Stop' ledled 
Cymru. 
 
Dyraniadau 2021-22  
Gwnaethpwyd dyraniad refeniw pellach o £1.575 miliwn o'r cronfeydd wrth gefn i gynnal 
cyllidebau ar lefelau 20-21.  
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol wedi cael £1.050 miliwn 
o refeniw ar gyfer pob blwyddyn o 2022-23 i 2024-25 a £2.2 miliwn o gyfalaf ar gyfer y 
blynyddoedd 2022-23 i 2024-25. 

 
Cydlyniant Cymunedol 
 
BEL 7060 Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol  
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Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 8,091 

Dyraniad 2022-23 4,595 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 12,686 

 
 
Mae Covid-19 wedi cael effaith anghyfartal ar bobl yn ein cymunedau.  Pobl anabl, pobl 

Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, pobl LGBTQI+, menywod a’r rhai sy'n wynebu mwy o 

anfantais economaidd-gymdeithasol sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf.  Er mwyn sicrhau 

adferiad tecach a helpu i atal anghydraddoldeb rhag ymwreiddio ymhellach, rhaid 

gweithredu ac mae'r dyraniadau'n adlewyrchu'r angen i wneud cynnydd yn hyn o beth. 

 
 
Bydd y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol a gweithgareddau eraill yn cyfrannu at 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru, yn hyrwyddo a chryfhau cydraddoldeb a hawliau dynol, yn 
gwella canlyniadau i bobl a chyfrannu at Gymru sy'n fwy cyfartal.  
 
Cyflawnir hyn drwy ariannu camau gweithredu sy'n deillio o'r Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol, y Tasglu Hawliau Anabledd, y Cynllun Gweithredu LGBTQI+ ac 
ymrwymiadau i ymgorffori Urddas Mislif ymhellach. Ceir ymrwymiad i gyflwyno deddfwriaeth 
i ymgorffori Confensiynau penodol y Cenhedloedd Unedig yng Nghyfraith Cymru yn ogystal 
â chymryd camau penodol mewn perthynas â deddfwriaeth ynghylch Gwahardd Therapi 
Trosi a datganoli’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £4.595 i'r BEL 7060 Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol ar gyfer 2022-23, 
£9.541 miliwn yn 2023-24 a £12.741 miliwn yn 2024-25 tuag at y Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hiliol a Gweithgareddau Eraill. 

 
BEL 6664 Chwarae Teg 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 360 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 360 

 
Caiff y cyllid craidd ei reoli gan y grŵp Cyflogadwyedd a Sgiliau, gan fod y ddarpariaeth a 
wneir yn cyd-fynd â Chymorth Cyflogadwyedd.  
 
Bydd y gyllideb yn rhoi ffocws newydd i’w gwaith yn 2021-22 fel yr amlygwyd o ganlyniad i 
COVID gan ganolbwyntio ar: 
 

 Dangynrychiolaeth o fenywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a darparu 
argymhellion ar gyfer ymgysylltu â nhw; 

 Ymchwil pellach i sut y gall cyflogwyr ymgysylltu i gyflogi gweithwyr anabl a'r 
manteision i'r cwmni; 

 Effaith y pandemig Covid-19 ar fenywod yng Nghymru, gan edrych ar yr heriau 
uniongyrchol a hirdymor ar ymgysylltiad menywod â'r economi.  

 Ymgysylltu â'r rhaglenni Cyflogadwyedd newydd gan weithio gyda rhanddeiliaid 
allweddol i ymgysylltu ag unigolion sy'n ymuno â'r rhaglenni. 

 
Gwasanaethau Eirioli 
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BEL 5334 Gwasanaethau Cynghori 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 11,797 

Dyraniadau Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 -1,622 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 10,175 

 
Mae'r ymrwymiadau'n cynnwys grant ar gyfer y Gronfa Gynghori Sengl ac ar gyfer 
gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor, 
Rhwydweithiau Cyngor Cenedlaethol a Rhanbarthol a chostau gweinyddol/cymorth. 
 
Mae'r BEL hefyd yn cynnwys trosglwyddiad i mewn i'r gyllideb o £174,000 mewn perthynas 
â Statws Preswylydd Sefydlog a Phrosiect Mewnfudo y Gronfa Bontio Ewropeaidd. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi contractio Newfields Law i ddarparu gwasanaeth cyngor ar 
fewnfudo fel y gall dinasyddion yr UE yng Nghymru gael mynediad at gyngor a chymorth am 
ddim i wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog yr UE (EUSS). 
 
Dyraniadau 2021-22 a wnaed yn y gyllideb atodol gyntaf 
Refeniw ychwanegol o £1.622 miliwn mewn perthynas â'r Ardoll Ariannol ar gyfer Cyngor ar 
Ddyled. Gwneir dyraniadau ar sail flynyddol anghylchol, a disgwylir dyraniadau pellach yn 
ystod y flwyddyn yn 2022-23. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £1.674 miliwn i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb Gwasanaethau Cynghori ar gyfer 
2023-24 i 2024-25 i gefnogi ehangu'r Gronfa Gynghori Sengl a phrosiectau cynyddu incwm. 

 
Cymorth i'r Sector Gwirfoddol 
 
BEL 1695 Cymorth i'r Sector Gwirfoddol 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 10,494 

Addasiadau ar gyfer Covid 2021-22 -3,000 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 7,494 

 
Mae Cynllun statudol y Trydydd Sector (2014) yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn 
hyrwyddo buddiannau sefydliadau gwirfoddol perthnasol. Mae Llywodraeth Cymru, drwy 
Gynllun y Trydydd Sector, yn cefnogi'r Seilwaith Trydydd Sector sy’n cynrychioli, yn 
hyrwyddo, yn cefnogi ac yn atebol i’r Trydydd Sector ar bob lefel.  
 
Yn ystod 20-21, darparwyd cymorth ychwanegol sylweddol i’r Trydydd Sector i gefnogi ei 
ymateb ac ymateb ei wirfoddolwyr i’r pandemig. Cytunwyd ar gyllid ychwanegol o £3 miliwn 
fel rhan o Gyllideb Ddrafft 21-22 i barhau â'r cymorth ariannol hwn yn ystod chwarter cyntaf 
21-22.   
 
Dyraniadau ar gyfer Covid 19 2021-22 
£3 miliwn o refeniw i barhau i gefnogi Cronfa Ymateb y Trydydd Sector am chwarter cyntaf y 
flwyddyn ariannol. Mae dyraniadau pellach wedi'u gwneud yn dilyn cyhoeddi'r gyllideb atodol 
gyntaf. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Mae £1.8 miliwn wedi’i ddyrannu i Linell Wariant Cyllideb Cefnogi’r Sector Gwirfoddol a 
Gwirfoddoli ar gyfer 2024-25. 
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Cymorth Cymunedol a Diogelwch 
 
BEL 0830 Cymorth Cymunedol a Diogelwch  

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 18,925 

Dyraniad 2022-23 3,700 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 22,625 

 
Un o ymrwymiadau allweddol y Rhaglen Lywodraethu fu cynyddu nifer y Swyddogion 
Cymorth Cymunedol ledled Cymru o 500 i 600. Cyfrifwyd bod costau ychwanegol recriwtio 
100 o swyddogion ychwanegol yn 2021-22 yn £3.7 miliwn.  
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £3.7 miliwn i'r BEL Cymorth Cymunedol a Diogelwch ar gyfer y blynyddoedd 
2023-23 i 2024-25 tuag at ariannu 100 ychwanegol o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu. 

 
 
 
Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 
 
BEL 1267 Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 

 

Adnoddau £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 1,075 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 1,075 

 
Mae’r Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid yn rhan o ymrwymiad y 
Rhaglen Lywodraethu i fynd ar drywydd yr achos dros ddatganoli plismona a chyfiawnder.  
Mae’r gwaith parhaus o gyflawni’r Glasbrintiau yn darparu’r sylfaen ar gyfer cryfhau a 
gwella’r system gyfiawnder yng Nghymru, gan sicrhau ei bod yn diwallu anghenion unigryw 
pobl Cymru. 
Mae’r Glasbrintiau’n nodi dull unigryw o ymdrin â gwasanaethau cyfiawnder yng Nghymru, 
un sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal, gan geisio dargyfeirio pobl oddi wrth 
droseddu yn y lle cyntaf, ond hefyd darparu cymorth cyfannol ac adsefydlu i’r rhai sy’n llithro 
drwy’r rhwyd.  

 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 
 
BEL 1008 Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 3,500 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 3,690 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae’r gyllideb yn cynnwys datblygu safleoedd newydd, estyniadau i safleoedd a phrosiectau 
adnewyddu ar safleoedd sy’n eiddo i awdurdodau lleol ledled Cymru.  Mae Deddf Tai 
(Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu o bryd i'w gilydd anghenion 
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llety Sipsiwn a Theithwyr sy’n “preswylio yn ei ardal neu'n cyrchu yno” ac i ddiwallu’r 
anghenion hynny a nodwyd.   
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £3.7 miliwn i Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ar gyfer 2022-23, £3.2 miliwn ar 
gyfer 23-24 a £3.4 miliwn ar gyfer 2024-25. 

 
 
Cyfleusterau Cymunedol 
 
BEL 1372 Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 

 

Cyfalaf £'000 

Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 10,318 

Cyllideb Ddrafft 2022-23 6,500 

*Mae cyllidebau cyfalaf yn gyllidebau sylfaen sero 
 
Mae'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn cynnig grantiau cyfalaf ar ddwy lefel; hyd at 
£25,000 a hyd at £250,000. Rhaid defnyddio grantiau i ddatblygu cyfleusterau cymunedol 
sy'n darparu cyfleoedd i bobl leol wella eu bywydau o ddydd i ddydd.  
 
Gwnaed dyraniad cyfalaf cyffredinol o £3.5 miliwn yng Nghyllideb Ddrafft 2021-22 i gefnogi’r 
gwaith o gyflawni prosiectau ychwanegol sydd ar y gweill. Gwnaed dyraniad o £2 filiwn o 
gyfalaf trafodion ariannol hefyd i gefnogi’r Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol, a 
gwrthbwysir y gyllideb gan ad-daliad wedi’i drefnu o £20,000 mewn perthynas â’r cynllun. 
 
Dyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-25 
Dyrannwyd £6.5 miliwn o gyfalaf i BEL Y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol ar gyfer y 
blynyddoedd 2022-23 i 2024-25. 
 
Swm y Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ar gyfer 21-22 oedd £1.980 miliwn, ni fydd unrhyw 
Gyfalaf Trafodiadau Ariannol yn cael ei ddyrannu yn y Gyllideb Ddrafft. Mae hwn i'w 
ddyrannu yn y Gyllideb Derfynol. 

 
 


