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2 Mawrth 2022 
 
Annwyl Jenny, 
 
Diolch yn fawr am adroddiad y Pwyllgor yn dilyn craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 
ar gyfer 2022-23, sy’n amlinellu chwe argymhelliad i Lywodraeth Cymru.  
 
Hoffem ddiolch i aelodau'r Pwyllgor am eu hadroddiad. Amgaeaf ymateb Llywodraeth Cymru 
i'r argymhellion hyn cyn y bleidlais ar y Gyllideb Derfynol ar 8 Mawrth. 
 
Yn gywir, 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 
Hannah Blythyn 
Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol 
Deputy Minister for Social Partnership 
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Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 

 
Argymhelliad 1 

 

Ymateb: Derbyn  

Ers cyhoeddi'r gyllideb ddrafft rydym wedi cyhoeddi crynodeb helaeth o holl 
dystiolaeth ysgrifenedig y Gweinidogion i bwyllgorau craffu'r Senedd ar ddyraniadau 
ymhob Prif Grŵp Gwariant yn cynnwys bron i 400 o dudalennau yn darparu cyfrif 
manylach o'r ffordd mae penderfyniadau'r Gyllideb Ddrafft wedi effeithio ar wahanol 
grwpiau.  
 
Mae hyn yn adeiladu ar y symiau sylweddol o wybodaeth sydd eisoes wedi'i 
chyhoeddi fel rhan o'n Cyllideb Ddrafft gydag effaith penderfyniadau gwario wedi'i 
hamlinellu fel rhan o'r prif naratifau ym mhenodau pedwar a chwech, a ategir gan yr 
Asesiad Effaith Integredig Strategol yn Atodiad D. Mae'r Asesiad hwn yn amlinellu'r 
dystiolaeth gyd-destunol sydd wedi ategu ein penderfyniadau gwario, gan gynnwys 
effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc.  
 
Mae Atodiad D hefyd yn cynnwys astudiaethau achos manylach ar effeithiau 
penderfyniadau gwario penodol. Rydym hefyd wedi cyhoeddi Adroddiad y Prif 
Economegydd, dadansoddiad dosbarthiadol o wariant cyhoeddus datganoledig a 
Chynllun Cyllid Seilwaith newydd o dan ein Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru newydd.  
 
Hefyd rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i adolygu'n barhaus ein dull o asesu 
effeithiau penderfyniadau cyllidebol fel rhan o'r Cynllun Gwella'r Gyllideb blynyddol, 
gan gynnwys adolygu ein Hasesiad Effaith Integredig Strategol. Caiff yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y gwaith hwn ei chyhoeddi ochr yn ochr â Chyllideb Ddrafft 2023-24.  
Am y rhesymau a roddir yma, ni chredwn fod angen cyhoeddi diweddariad pellach i'r 
Asesiad. 
 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

 

 
  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r Asesiad Effaith 
Integredig Strategol gyda’r bwriad o gyhoeddi cyfrif manylach o sut mae 
penderfyniadau’r Gyllideb Ddrafft yn effeithio ar wahanol grwpiau, a bod Asesiad 
Effaith Integredig Strategol wedi’i ddiweddaru yn cael ei osod gerbron y Senedd o 
leiaf ddau ddiwrnod cyn y ddadl ar y Gyllideb Derfynol sydd wedi'i threfnu ar gyfer 
8 Mawrth.  
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Argymhelliad 2 

 

Ymateb: Derbyn  

Prif nod yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd newydd yw gwella 

argaeledd, ansawdd, defnyddioldeb a hygyrchedd data ar gydraddoldebau i 

randdeiliaid eraill, yn ogystal â Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod 

data ar gael, lle bynnag y bo modd, drwy ffynhonnell data agored i eraill ei defnyddio.  

Yn unol â safonau ansawdd a phrotocolau cyhoeddi Ymchwil Gymdeithasol ac 

Ystadegol Llywodraeth Cymru, bydd yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac 

Anabledd yn cyhoeddi unrhyw dystiolaeth a gaiff ei chynhyrchu ganddynt.  

Mae cydgynhyrchu a chydweithio â rhanddeiliaid o wahanol sectorau hefyd yn 

elfennau allweddol o'r ffordd y bydd yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac 

Anabledd newydd yn cynllunio, yn cyflawni ac yn lledaenu eu gwaith.  

 

Goblygiadau Ariannol:   

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol yn gysylltiedig â'r argymhelliad hwn. 

Caiff gwaith yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd sy'n berthnasol i 

gyrff eraill yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector ei gyflawni allan 

o gyllideb gytûn yr Uned. Mae hyn yn cynnwys cyllid i edrych ar brosesau dosbarthu 

priodol a hygyrch.  

 

 
Argymhelliad 3 

 

Ymateb: Derbyn  

Mae ein cynllun Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau yng Nghymru yn gam 

cyntaf tuag at gyflawni gweledigaeth hirdymor cydraddoldeb rhwng y rhywiau ledled 

Cymru, ac mae'n nodi sut y byddwn yn gweithredu argymhellion yr Adolygiad o 

Gydraddoldeb Rhwng y Rhywiau. Cyhoeddwyd y cynllun hwnnw ym mis Mawrth 

2020. 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu rhagor o fanylion 
ynghylch sut y bydd yn ariannu’r gwaith o weithredu’r Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhwng y Rhywiau cyn y ddadl ar y Gyllideb Derfynol sydd wedi’i threfnu ar gyfer 
8 Mawrth.  
 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn galluogi cyrff cyhoeddus, preifat a 
thrydydd sector eraill i elwa ar ei gwaith, a’r data a gesglir, drwy ymrwymo i bolisi 
data ffynhonnell agored ar gyfer gwaith yr Uned Tystiolaeth a Data 
Cydraddoldeb.  
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Er bod y gwaith o weithredu rhai o argymhellion y cynllun wedi bod yn arafach nag yr 

oeddem yn ei obeithio oherwydd effaith COVID-19, mae gwaith yn mynd rhagddo'n 

dda bellach i fynd i'r afael â chamau gweithredu â blaenoriaeth, ailadeiladu 

momentwm a chymryd camau breision i'w rhoi ar waith.  Mae rhai o'r argymhellion 

allweddol eisoes wedi cael eu cyflawni. 

Ddiwedd 2021 cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol y dylai is-grŵp i'r 

grŵp Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gael ei gynnull er mwyn 

sicrhau bod y cynllun yn cael ei oruchwylio mewn ffordd benodol a manwl.  

Cynhaliodd y grŵp ei gyfarfod cyntaf ar 2 Chwefror 2022.  Mae wedi pennu tair 

blaenoriaeth ar gyfer y 12 mis cyntaf o weithredu a bydd yn canolbwyntio ar ofal, 

trais yn erbyn menywod ac iechyd menywod. 

Cafodd y Cynllun ei gyhoeddi cyn COVID-19 ac felly nid yw'n cyfeirio at effaith 

barhaus na gwaethygol yr ymateb i'r pandemig ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau. 

Felly, rydym wedi comisiynu Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru a Sefydliad 

Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor i nodi ymarfer arloesol, rhyngwladol a all gael ei 

gynnwys mewn fersiwn ddiwygiedig o'r Cynllun Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng y 

Rhywiau yng Nghymru er mwyn sicrhau ei fod yn ymateb yn briodol i effaith COVID-

19 ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau.   

Caiff gwaith Canolfan Dystiolaeth COVID-19 ei ystyried ochr yn ochr ag adolygiad 

mewnol o hynt y cynllun a dadansoddiad o brofiadau gwirioneddol menywod yng 

Nghymru drwy gydol y pandemig, a gyflawnir gan WEN Cymru ac a gwblheir erbyn 

mis Mawrth 2022. 

Defnyddir pob darn o dystiolaeth i gyfrannu at fersiwn ddiwygiedig o'r Cynllun, a gaiff 

ei ddiweddaru i adlewyrchu effaith pandemig COVID-19 yng Nghymru a gyhoeddir 

yn ddiweddarach eleni. 

Fodd bynnag, nid ydym wedi gadael i'r gwaith diweddaru hwn lesteirio camau 

gweithredu ac mae ein Rhaglen Lywodraethu yn amlinellu nifer o ymrwymiadau sy'n 

blaenoriaethu elfennau allweddol o'r Cynllun. 

 

 Rydym wedi ymrwymo i ariannu gofal plant ar gyfer rhagor o rieni sydd mewn 
addysg a hyfforddiant a'r rhai sydd ar gyrion gwaith.  

 

 Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol er mwyn cau'r 
bwlch cyflog ar sail rhywedd, ethnigrwydd ac anabledd erbyn 2050.  

 

 Rydym yn sefydlu Uned Tystiolaeth Cydraddoldeb a fydd yn cynnig adnodd 
pwrpasol i gefnogi gwelliannau i dystiolaeth ar ryw a rhywedd.  
 

 Rydym wedi ymrwymo i gwotâu rhywedd yn y gyfraith fel rhan o'r gwaith o 
gefnogi diwygiadau ehangach i'r Senedd.  
 

https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
https://www.bangor.ac.uk/health-sciences/research/index.php.en
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 Gwnaethom gyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Urddas Mislif at 
ddiben ymgynghoriad ym mis Hydref a byddwn yn cyhoeddi'r fersiwn derfynol yn 
ddiweddarach eleni. 
 

 Rydym wedi ymrwymo i atgyfnerthu'r Strategaeth ar Drais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol er mwyn cynnwys ffocws ar drais yn erbyn 
menywod ar y stryd ac yn y gweithle yn ogystal â'r cartref er mwyn sicrhau mai 
Cymru yw'r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw.  

 

Goblygiadau Ariannol:  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol yn 

gysylltiedig â'r argymhelliad hwn.  Fel y mae adroddiad y pwyllgor yn ei nodi, mae'r 

Gyllideb ddrafft yn cynnwys nifer o ymrwymiadau gwariant sydd wedi'u cynllunio i 

wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac mae'r gwaith a amlinellir uchod wedi'i 

gynnwys yn y gyllideb bresennol.   

 

 

Argymhelliad 4 

 
Ymateb: Derbyn  

 
Gan adeiladu ar y camau rydym eisoes wedi'u cymryd o fewn ein Cyllideb Ddrafft ar 
gyfer 2022-23 i ymateb i effeithiau economaidd datblygol chwyddiant cynyddol, yn 
ddiweddar gwnaethom gyhoeddi pecyn costau byw gwerth mwy na £330m ar gyfer 
2021-22 i 2022-23 gyda rhagor o fanylion yn ein hail gyllideb atodol ar gyfer 2021-22 
a Chyllideb Derfynol 2022-23.  
 
Roedd hyn yn cynnwys £15m arall ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol yn 2022-23. 
Bydd y cyllid hwn yn ehangu'r hyblygrwydd ychwanegol sydd ar gael i alluogi pobl i 
gael mwy o gymorth yn fwy rheolaidd tan fis Mawrth 2023, sy'n helpu pobl i dalu 
costau hanfodol, gan gynnwys bwyd, tanwydd a dillad. 
 
Ynghyd â hyn rydym wedi dyrannu £1.7m yn 2022-23 ar gyfer y Gronfa Gynghori 
Sengl er mwyn cynnal adnoddau cynghori ar fudd-daliadau ychwanegol am flwyddyn 
arall a chefnogi'r gwaith o rannu ffyrdd o fanteisio i'r eithaf ar incwm fel bod rhagor o 
bobl yn cael gwybodaeth a chyngor o'r radd flaenaf ynghylch y cymorth sydd ar gael 
a sut i'w gael. 
 
Byddwn hefyd yn cydnabod bod y darlun hwn yn un sy'n newid. Wrth i filiau cartrefi a 
thaliadau Yswiriant Gwladol gynyddu, ynghyd â'r effeithiau cysylltiedig ar gadwyni 

Mewn ymateb i gyfraddau chwyddiant cynyddol, y mae Banc Lloegr yn disgwyl y 
byddant yn gorfod ymdopi â hwy yn ystod y misoedd nesaf, dylai Llywodraeth 
Cymru barhau i adolygu dyraniadau a gynlluniwyd i helpu i liniaru tlodi (megis y 
Gronfa Cymorth Dewisol a’r Gronfa Gynghori Sengl) ar gyfer y tlotaf a’r mwyaf 
difreintiedig yn ein cymdeithas a dylai flaenoriaethu a/neu ailflaenoriaethu cyllid 
yn ôl yr angen.  
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cyflenwi a chostau nwyddau yn dechrau cael effaith o fis Ebrill, byddwn yn parhau i 
fonitro'r effeithiau hyn yn ofalus. 
 
 
Goblygiadau Ariannol:  

Caiff arian ei drosglwyddo o gronfeydd wrth gefn yn ystod 2021-22 a 2022-23 er 
mwyn ariannu'r pecynnau cymorth a amlinellir uchod.  
Argymhelliad 5 

 
Ymateb: Derbyn  

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y byddai unrhyw daliad i dalu costau pob 

dydd yn cael ei ystyried yn incwm at ddibenion Credyd Cynhwysol ac na fyddai'n 

cael ei ddiystyried.  Mae hyn yn golygu y bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn disodli 

cyllid Llywodraeth y DU.  Mae'r lefel o daliadau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog 

Cyfiawnder Cymdeithasol ar 16 Chwefror wedi'i phennu fel ei bod yn cyfateb yn fras 

i'r cyflog byw gwirioneddol, ac mae wedi'i phennu i sicrhau nad yw cyfranogwyr yn 

waeth eu byd o ystyried y trywydd y mae Llywodraeth y DU yn ei ddilyn.     

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol nawr wedi ysgrifennu at y Gwir 

Anrhydeddus Dr Thérèse Coffey AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a 

Phensiynau, a John Glenn AS, Ysgrifennydd Economaidd i'r Trysorlys, er mwyn 

gofyn yn ffurfiol i Lywodraeth y DU roi'r systemau angenrheidiol ar waith i alluogi 

trethu wrth y ffynhonnell erbyn ein dyddiad dechrau bwriadedig, sef 1 Gorffennaf 

2022.  

Nid ydym wedi cael ymateb ffurfiol gan Lywodraeth y DU eto ynghylch llythyr y 

Gweinidog, ond mae swyddogion yn gweithio gyda chydweithwyr yn Nhrysorlys 

Cymru i ddechrau trafod â CThEM sut y gall y system dreth bwrpasol hon gael ei 

rhoi ar waith, a chadarnhau a fyddai i daliadau incwm sylfaenol unrhyw gyfraniadau 

Yswiriant Gwladol.  

Goblygiadau Ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol 

 
  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cydweithio i 
ddod o hyd i ateb pragmatig lle nad yw Cymru ar ei cholled yn ariannol ac sy’n 
galluogi’r cynllun peilot Incwm Sylfaenol i ddigwydd. Rydym yn annog y ddwy 
lywodraeth i wneud hyn ar ran y bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, gan mai 
eu helpu hwy yw diben y cynllun peilot yn y pen draw.  
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Argymhelliad 6 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Drwy ein Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb diwygiedig, byddwn yn 
ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar wella prosesau cyllidebol a threthi sy'n gyson 
â chyflawni'r Cynllun Gwella'r Gyllideb a oedd eisoes yn amlinellu'r camau rydym yn 
bwriadu eu cymryd i wella'r ffordd y caiff adnoddau eu defnyddio i gefnogi newid 
mewn gweithgareddau ataliol.  
 
Ar hyn o bryd rydym yn ymgysylltu ag arbenigwyr rhyngwladol a gwledydd eraill er 
mwyn nodi arfer orau mewn meysydd gwella'r broses gyllidebol ehangach. Yn y cyd-
destun hwn byddwn yn ystyried yr achos dros ddefnyddio cyngor arbenigol wedi'i 
gomisiynu sy'n adlewyrchu'r angen i ystyried y pwynt priodol pan all dull o'r fath fod 
o'r budd mwyaf yn erbyn costau gwneud hynny. 
 
Caiff yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith o gyflawni'r Cynllun Gwella'r Gyllideb ei 
chyhoeddi ochr yn ochr â Chyllideb Ddrafft 2023-24. 
 

Goblygiadau Ariannol: Defnyddir cyllidebau presennol i dalu costau 

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn comisiynu gwaith ymchwil a 
chyngor annibynnol, arbenigol i wella sut rydym yn mesur effeithiolrwydd ac 
effaith y mesurau gwariant ataliol. Dylai’r gwaith hwn dynnu ar arfer gorau ac 
enghreifftiau rhyngwladol a dylai ddod i ben cyn i broses y Gyllideb ar gyfer 2023-
24 ddechrau ym mis Rhagfyr eleni.  


	Covering letter - MSJ response to Committee recommendations - Welsh
	Response to report of the Equality and Social Justice Committee on the 2022 - Welsh

