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Annwyl Jenny, 

Cyllideb Ddrafft 2023-24 
 

Diolch ichi am y gwahoddiad i ymddangos gerbron y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol ar 16 Ionawr – a gobeithio bod fy nhystiolaeth wedi bod o fudd ichi. Mae’n 
bleser gennyf ddarparu isod yr wybodaeth ddilynol y gofynnwyd amdani yn eich llythyr 
dyddiedig 19 Ionawr, ac edrychaf ymlaen at gael eich adroddiad maes o law. 
 
Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr  
Mae gan y Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gyllideb gyfalaf o £3.690m yn y flwyddyn ariannol 
2022-23. Hyd yn hyn, ni fu unrhyw wariant yn erbyn y Llinell Wariant hon yn y Gyllideb yn y 
flwyddyn ariannol hon, ac ni ragwelir y bydd unrhyw wariant cyn 31 Mawrth 2023.  
 
Dyrannu cyllid ar gyfer cyflawni’r cynllun gweithredu LHDTC+ 
Mae'r Llinell Wariant yn y Gyllideb ar gyfer Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Hawliau Dynol yn 
fy Mhrif Grŵp Gwariant yn cynnwys cyllid o £456,000 i gyflawni elfennau o'r Cynllun 
Gweithredu LHDTC+ sydd yn dod o dan fy nghyfrifoldeb i. Cyfanswm y gwariant 
disgwyliedig ar gyflawni'r cynllun gweithredu yn 2023-24 yw £774,000. Daw gweddill y cyllid 
o gyllidebau ar draws portffolios Iechyd, Addysg a’r Economi. 
 
Rhagor o fanylion am waith Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector sy’n ymwneud â 
chynaliadwyedd cyllid a chadarnhad fod grantiau Trydydd Sector Llywodraeth Cymru 
fel arfer yn cael eu dyfarnu am dair blynedd, oni bai bod amgylchiadau eithriadol 
Drwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a'i is-bwyllgor Cyllido a Chydymffurfio, rydym 
yn adolygu ein cod ymarfer ar hyn o bryd ar gyfer ariannu'r sector gwirfoddol. Nod yr 
adolygiad yw gwella'r berthynas ariannu rhwng sectorau gwirfoddol a chyhoeddus, drwy 
greu amgylchedd sy'n galluogi'r sector gwirfoddol i fod yn fwy cynaliadwy. Bydd yr is-
bwyllgor yn ymgynghori â'r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat ar y pum egwyddor 
allweddol sydd wedi'u nodi ddiwedd gwanwyn 2023. 
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Rydym wedi gweld o'r blaen, yn gyffredinol, bod cyllid mwy hirdymor yn fuddiol o ran 
gwneud penderfyniadau cynllunio gwell i sicrhau bod cymorth a gwasanaethau’n gallu 
parhau – gan gynnwys i’r aelodau hynny o’r gymdeithas sydd fwyaf agored i niwed – yn  
ogystal â lleihau biwrocratiaeth a chynorthwyo cynaliadwyedd sefydliadau gwirfoddol.    
 
Yn hanesyddol mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth grantiau i’r rhan fwyaf o’i 
sefydliadau drwy gyhoeddi llythyrau dyfarnu yn flynyddol. Er bod cyllid ar gyfer cyfnodau 
hirach wedi bod yn opsiwn yn wastad, mae'r penderfyniadau hynny wedi cael eu gwneud  
fesul achos, ac yn ôl disgresiwn meysydd polisi unigol.   
 
O ddechrau 2022 ymlaen, gall pob grant cystadleuol newydd, oni bai bod Gweinidogion neu 
ffactorau eraill yn gorchymyn fel arall, gael eu dyfarnu am hyd at dair blynedd, a chynhelir 
ymarfer meincnodi i asesu perfformiad ar ddiwedd y cyfnod hwnnw. Yn amodol ar ganlyniad 
yr ymarfer meincnodi gall y cynllun grantiau gael ei ymestyn am dair blynedd arall, os bydd 
angen. Ond fe ddylai hyd cyfnod y cynllun grantiau hefyd fod yn ddibynnol ar anghenion y 
maes polisi. Dyna’r polisi sy’n berthnasol ar draws Llywodraeth Cymru. 
 
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i'r Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac 
Anabledd 
Cyfanswm y cyllid a ddyrannwyd i'r Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd ar 
gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24 yw £1,635,650. Mae'r gyllideb yn cynnwys costau staff i 
gynnal gweithgareddau ymchwil ac ystadegol, cyllideb ymchwil i gomisiynu gwaith ymchwil, 
a swm bach o gostau gweithredol i gefnogi recriwtio a chynefino staff. 
Disgwylir y bydd hyn yn cael ei rannu'n fras fel a ganlyn: 

• Staffio – 74% 

• Tystiolaeth – 24% 

• Costau gweithredol – 2%  

 
Yn gywir  
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