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Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad, 
Pwyllgor Cyllid, a 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig. 
 
 
 
 
 

        25 Tachwedd 2020 
 
Cadeirydd Annwyl, 
 
Yn ei Ddatganiad Llafar i'r Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog fod 
y Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd (“y Ddyletswydd”) yn un o bum maes a 
gadarnhawyd yn y Rhaglen Ddeddfwriaethol i'w chyflawni cyn diwedd y tymor Senedd hwn. 
Yn dilyn hynny ar 16 Gorffennaf, cadarnheais trwy Ddatganiad Ysgrifenedig y byddai'r 
Ddyletswydd yn dod i rym ar 31 Mawrth 2021. 
 
Gan gychwyn Rhan 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, y Ddyletswydd, bydd yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus penodedig, gan gynnwys Gweinidogion Cymru, wrth wneud penderfyniadau 
strategol megis penderfynu ar flaenoriaethau a gosod amcanion, ystyried sut y gallai eu 
penderfyniadau helpu i leihau anfantais economaidd-gymdeithasol. 
 
Mae cwmpas pwerau Gweinidog Cymru i ddal cyrff cyhoeddus Cymru yn ôl y Ddyletswydd 
yn cael ei bennu gan 'brawf' yn adran 2 (6) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Yn seiliedig ar 
hyn, rwy'n rhagweld y bydd y cyrff cyhoeddus Cymreig canlynol yn cael eu nodi yn y 
Rheoliadau: 
 
• Gweinidogion Cymru; 
• Byrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau GIG ac Awdurdodau Iechyd Arbennig; 
• Awdurdodau lleol; 
• Awdurdodau Tân ac Achub; 
• Awdurdod Cyllid Cymru; a 
• Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 
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Rwy'n cydnabod y pwysau sydd ar amserlenni Pwyllgor y Senedd rhwng nawr a diwedd 
tymor y Senedd hon. Rwy'n ysgrifennu felly i gynnig cyfle i'ch Pwyllgor, fel un a fydd â 
diddordeb yn y Ddyletswydd, gael sesiwn friffio dechnegol o fy mlaen i osod y Rheoliadau 
yn y Senedd ar 9 Chwefror 2021. Byddai hyn yn rhoi cyfle i chi ac Aelodau'r Pwyllgor ddeall 
y fframwaith deddfwriaethol a'r egwyddorion y tu ôl i'r Ddyletswydd. Pe bai hyn yn 
ddefnyddiol i chi, byddwn yn ddiolchgar pe gallai Clerc eich Pwyllgor gysylltu â'r Rhaglen 
Ddeddfwriaethol a'r Uned Lywodraethu i wneud trefniadau. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y Ddyletswydd, gan gynnwys canllawiau anstatudol interim, 
gweler gwefan Llywodraeth Cymru. 
 

Yn gywir, 
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