
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Naomi Stocks 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCymunedau@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (09.15 – 09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: 

sesiwn dystiolaeth 2 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 41)  

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio 

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Trechu Tlodi, Llywodraeth 

Cymru  

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru 

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: 

sesiwn dystiolaeth 3 

(11.00 - 12.30) (Tudalennau 42 - 58)  

Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 

Gwasanaethau Cyhoeddus 

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru 

Jo-anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau & Trechu Tlodi, Llywodraeth 

Cymru 

4 Papurau i'w nodi 

 (Tudalennau 59 - 60)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

4.1 Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o 

fflatiau yng Nghymru 

 (Tudalen 61)  

4.2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwneud i'r economi 

weithio i'r rheini sydd ag incwm isel 

 (Tudalennau 62 - 63)  

4.3 Llythyr gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ynghylch gwneud i'r economi 

weithio i'r rheini sydd ag incwm isel 

 (Tudalennau 64 - 66)  

4.4 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau 

Cyhoeddus ynghylch byrddau gwasanaethau cyhoeddus 

 (Tudalen 67)  

4.5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-840 Cyllid 

Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a phob Awdurdod 

Lleol arall 

 (Tudalennau 68 - 69)  

4.6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd ynghylch Bil 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 

 (Tudalennau 70 - 71)  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod 

   

6 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: 

trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5 

(12.30 - 13.00)   



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 

Dyddiad:  15 Tachwedd 2018 

Amser: 9:30 - 11:00 ac 11:00 – 12:30 

Pwnc: Craffu ar y Gyllideb Ddrafft 2019-20 

Cyflwyniad 

Mae’r gyllideb hon yn cynnwys cynlluniau gwariant ar gyfer 2019-20 ynghyd â 
chynlluniau cyfalaf dangosol hyd at 2020-21. Mae’r papur hwn yn rhoi tystiolaeth i’r 
Pwyllgor am gynigion cyllideb rhaglen Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 
(LGPS) at y dyfodol fel y cânt eu hamlinellu yn y Gyllideb Ddrafft Fanwl a osodwyd ar 
Hydref 23, 2018. Mae Atodiad A yn rhoi dadansoddiad o ffigurau’r Gyllideb Ddrafft 
berthnasol ar gyfer y Prif Grŵp Gwariant (MEG) Llywodraeth Leol a Gwasanaethau 
Cyhoeddus fesul Maes Rhaglenni Gwariant, Gweithredu a Llinell Gwariant yn y 
Gyllideb (BEL).  

Tablau Ariannol 
O fewn MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yr elfennau penodol ar 
gyfer y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yw Llywodraeth 
Leol, Cymunedau, Cydraddoldeb, Tai, Adfywio a Diogelwch Cymunedol. Mae’r 
cyllidebau ar gyfer yr elfennau hynny wedi’u crynhoi yn y tablau isod. 

Cyllideb 
Atodol Gyntaf 

2018-19 
£’000 

Cyllideb 
ddangosol 

2019-20 
£’000 

Newid 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£’000 

Refeniw 3,597,293 3,549,634 55,239 3,604,873 

Heb fod yn 
arian parod 

400 400 -200 200 

Cyfanswm yr 
Adnodd 

3,597,693 3,550,034 55,039 3,605,073 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf 
2018-19 

£’000 

Cyllideb 
ddangosol 

2019-20 

£’000 

Newid 

£’000 

Cyllideb 
ddrafft 
2019-20 

£’000 

Cyllideb 
ddangosol

2020-21 

£’000 

Newid 

£’000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2020-21 

£’000 

Cyfalaf 
traddodiadol 

510,037 430,773 67,500 498,273 430,451 39,500 469,951 

Trafodiadau 
ariannol 

99,248 73,067 (430) 72,637 44,700 (1,195) 43,505 

Cyfanswm 
Cyfalaf 

609,285 503,840 67,070 570,910 475,151 38,305 513,456 

ELGC(5) -31 -18 Paper 1
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Trosolwg o’r Gyllideb 
 

Dyma drydedd cyllideb y Pumed Cynulliad a blwyddyn olaf setliad Adolygiad o 
Wariant presennol Llywodraeth y DU. Dyma hefyd y gyllideb olaf cyn i’r DU adael yr 
Undeb Ewropeaidd ar Fawrth 29, 2019. 
 
Er mai dim ond ar gyfer blwyddyn yr ydym wedi gallu gosod cynlluniau refeniw a dim 
ond dwy flynedd ar gyfer cynlluniau cyfalaf, maent yn adlewyrchu ymrwymiad 
parhaus y Llywodraeth hon i warchod gwasanaethau cyhoeddus; rhoi sefydlogrwydd 
ariannol angenrheidiol a buddsoddi yng Nghymru er mwyn meithrin twf economaidd 
a chefnogi’n blaenoriaethau. 
 
Mae penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi achosi ansicrwydd.  
Sefydlodd Llywodraeth Cymru dîm penodol i gydlynu’r gwaith sy’n deillio o Bontio 
Ewropeaidd gan weithio’n agos gyda’r tîm presennol ym Mrwsel a’r adrannau polisi. 
  
Gan fod effaith Brexit mor bellgyrhaeddol mae nifer o adrannau Llywodraeth Cymru 
hefyd yn blaenoriaethu eu hadnoddau presennol i ymdrin â’r newidiadau sy’n codi yn 
sgil Brexit.  Mae ailflaenoriaethu adnoddau yn ddull gweithredu pwysig a chyfrifol a 
bydd angen gwneud hyn fwyfwy wrthi ragor o wybodaeth ddod i law am newidiadau 
yn y dyfodol. 
 
Rydym yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sector preifat, y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector mewn ystod o fforymau er mwyn deall eu pryderon a’u 
blaenoriaethau a chyflwyno safbwynt polisi cydlynol i ddylanwadu ar negodiadau 
ymadael Llywodraeth y DU, gan baratoi ar gyfer yr amryw ganlyniadau posibl. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Cronfa Bontio’r UE gwerth £50 miliwn, er 
mwyn helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus i baratoi ar gyfer Brexit. Mae hyn 
ar ben y £5 miliwn a ddyrannwyd i baratoi ar gyfer Brexit yn 2018-19 ac 2019-20 fel 
rhan o’r Cytundeb Cyllideb dwy flynedd gyda Phlaid Cymru. Mae Cronfa Bontio’r UE 
wedi’i chynllunio ar y cyd â’r sefydliadau a’r busnesau y bwriedir iddi eu helpu. 
 
Ynghyd â chyflwyno cyfraddau treth incwm Cymru, ac fel rhan o’r fframwaith ariannol 
a gytunwyd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ym mis Rhagfyr mae’r 
cyfyngiad cyffredinol ar Lywodraeth Cymru ar fenthyciadau cyfalaf wedi cynyddu i £1 
biliwn yn ei grynswth, gyda’r cyfyngiad blynyddol yn cynyddu i £150 miliwn o 2019-
20. Mae cynlluniau i ddefnyddio £250 miliwn o’r benthyciad cyfalaf dros gyfnod o 
ddwy flynedd, sef 2019-20 a 2020-2,1 wedi’u hadlewyrchu yn y Gyllideb Ddrafft. 
 
Yn unol â’r ymrwymiad ym maniffesto Llafur Cymru, ni fydd Llywodraeth Cymru yn 
codi cyfraddau treth incwm yng Nghymru yn 2019. Mae hefyd yn adlewyrchiad o’r 
ymrwymiad i bontio’n drefnus wrth gyflwyno cyfraddau treth incwm Cymru ym mis 
Ebrill 2019 gan nodi y bydd yr addasiad grant bloc yn niwtral yn y flwyddyn gyntaf 
hon. 
 
Mae datganoli treth trafodiadau tir a threth gwarediad tirlenwi yn ogystal â 
throsglwyddo cyfrifoldeb dros reolaeth gyllidol ar ardrethi annomestig yn golygu bod 
£1.4 biliwn o refeniw treth a godir yng Nghymru yn cael effaith uniongyrchol ar yr 
adnoddau sydd ar gael yng Nghyllideb 2019-20.  
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Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun gwaith newydd yn gynnar yn 2019 er 
mwyn parhau â’n dull tryloyw a chydweithredol o lunio polisïau treth.  Un o’r prif 
heriau o fewn y cynllun gwaith newydd fydd datblygu’r syniadau am drethi newydd 
datganoledig, gan gynnwys ardoll gofal cymdeithasol a threth tir gwag. Ystyriaeth 
bwysig wrth edrych ar annog datblygiadau tai yw ein penderfyniad i geisio 
trosglwyddo pwerau o San Steffan er mwyn galluogi Cymru i gyflwyno treth tir gwag.  
Gallai treth tir gwag gyfrannu at roi diwedd ar yr arfer o ddal gafael ar dir a nodwyd 
fel un sy’n addas i’w ddatblygu, a gallai ychwanegu at y cymhellion er mwyn annog 
datblygiad. 
 
Mewn egwyddor dylai trethi Cymru godi refeniw sy’n cefnogi gwasanaethau 
cyhoeddus mor deg ag sy’n bosibl. Mae’r rhai sy’n elwa fwyaf ar wasanaethau 
cyhoeddus yn debygol o fod ar incwm is na’r cyfartaledd.  Mae rhai grwpiau 
gwarchodedig yn fwy tebygol o fod yn y categori hwn. 
 
Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r system dreth er mwyn hyrwyddo tegwch a thwf 
economaidd ac i fynd i’r afael â thlodi.  Bydd unrhyw benderfyniadau polisi ar drethi 
yn cael eu datblygu o fewn Fframwaith Polisi Treth 2017, gan roi ystyriaeth i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gydag asesiadau ar effaith ar 
aelwydydd ac unigolion yng Nghymru yn digwydd yn ôl yr angen. 
 
Mae’r pwysau parhaus ar gyllid cyhoeddus ac yn fwy penodol ar lefel yr arian sydd ar 
gael i’r MEG hwn yn golygu nad ydym o dan unrhyw gamargraff am yr heriau rydym 
yn eu hwynebu ac rydym yn parhau i orfod gwneud dewisiadau anodd. 

Mae cynigion y gyllideb hon yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i amddiffyn a 
blaenoriaethu buddsoddiad sy’n cefnogi mesurau ataliol cyn belled â phosibl  Nid yn 
unig y mae’r penderfyniadau gwario wedi ystyried y ffordd orau o ymateb i’r galw am 
wasanaethau, maent hefyd yn canolbwyntio ar gefnogi ymyriadau sy’n gallu atal 
problemau rhag codi yn y dyfodol.  Mae’r dull ataliol yn rhan bwysig o’n gwaith 
cynllunio ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, heddiw ac yn y dyfodol. 

O’r cychwyn, wrth baratoi ar gyfer y Gyllideb, rydym wedi canolbwyntio ar y ffordd 
orau o ddiwallu anghenion cynyddol meysydd gwasanaeth allweddol o fewn y MEG a 
hynny yn wyneb cyllideb heriol arall. Mewn blynyddoedd olynol mae blaenoriaethu 
gwariant ar atal wedi bod yn ffordd o osgoi ymyriadau mwy costus yn y dyfodol gan 
wella ansawdd bywydau pobl dros yr hirdymor. 
 
O fewn portffolio Llywodraeth Leol rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ddull atal wrth 
gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus - yng nghyd-destun diwallu’r galw ar hyn o bryd 
a chefnogi ymyriadau a all atal problemau rhag codi yn y dyfodol.  Fel rhan o’r broses 
gyllidebol rydym wedi parhau i gydweithio gyda’r trydydd sector a phartneriaid eraill i 
ddatblygu a chytuno ar ddiffiniad cyffredinol o atal. 
 
Mae Ffyniant i Bawb - y strategaeth i Gymru yn cydnabod, gydag adnoddau 
cyfyngedig a galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus, bod yn rhaid inni weithio’n 
wahanol a gwneud y mwyaf o effaith ein hadnoddau er mwyn cyflawni 
blaenoriaethau’r llywodraeth.  Ystyriaeth allweddol yw sut y gallwn weithredu er 
mwyn helpu i atal problemau rhag codi, rhag gwaethygu neu rhag digwydd yn y 
dyfodol gan wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru yn unol â’r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy. 
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Mae dadansoddiad o dystiolaeth am dueddiadau a rhagamcanion presennol wedi 
bod yn sail i ganolbwynti ar y meysydd mwyaf hanfodol er mwyn diwallu anghenion 
poblogaeth Cymru ac ar y cynigion gwario hyn.  
 
Mae holl Ysgrifenyddion y Cabinet wedi ymrwymo i ddefnyddio Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol i wella ein dull o wneud penderfyniadau am lesiant 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru. Ein nod yw sicrhau ein bod yn 
adlewyrchu’r egwyddor datblygiad cynaliadwy a bod ein cynlluniau gwariant yn ceisio 
sicrhau cydbwysedd rhwng blaenoriaethau tymor byr a hirdymor. Rydym yn 
cydnabod yr angen i gydweithio â’n partneriaid a gwneud defnydd effeithiol o’n 
hadnoddau, ar y cyd, i gynllunio ar gyfer y penderfyniadau anodd sydd o’n blaenau. 
 
Mae Ffyniant i Bawb yn gosod nodau’r Llywodraeth hon ac yn egluro sut yr ydym am 
i Lywodraeth, a phartneriaid cyflawni, fod yn rhan o ffordd newydd o gyflawni 
blaenoriaethau.  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cefnogi Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid cyflawni i wneud newidiadau pwysig i’n ffordd o weithio. 
 
Mae’r strategaeth yn cynnwys 12 o amcanion llesiant ynghyd â’r camau y bwriadwn 
eu cymryd i’w cyflawni.  Ynghyd â’r datganiad llesiant, a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 
strategaeth, mae’r amcanion hyn yn nodi’r meysydd lle y gall Llywodraeth Cymru 
wneud y cyfraniad mwyaf tuag at y saith nod llesiant i Gymru gan ddarparu sail ar 
gyfer partneriaeth gref gydag eraill. 
 

Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 

Fformiwla Cyllido Llywodraeth Leol a’r cyllid gwaelodol 

Mae fy swyddogion yn cydweithio’n agos gyda llywodraeth leol wrth benderfynu ar 
ddosbarthiad y setliad blynyddol.  Mae Adroddiad yr Is-Grŵp Dosbarthu yn cofnodi’r 
newidiadau arfaethedig i’r fformiwla cyllid ar gyfer 2019-20. Cafodd yr Adroddiad hwn 
ei gymeradwyo gan Is-Grŵp Cyllid Cyngor Partneriaeth Cymru ar Fedi 27.  

Mae fformiwla cyllido llywodraeth leol 2019-20 yn adlewyrchu’r newidiadau canlynol: 

 Diweddariad i ragdybiaeth treth gyngor sylfaenol, i osod cyfanswm lefel Asesiad o 
Wariant Safonol Cymru 

 Dull fesul cam o gyflwyno fformiwla bresennol ar gyfer dosbarthu Grant Byw’n 
Annibynnol Cymru ar sail Asesiad yn Seiliedig ar Ddangosyddion (IBA)  

 Newidiadau i’r mapio data cyllid sylfaenol sy’n gosod cyfansymiau’r IBA ar lefel 
Cymru gyfan. 

 Symud tuag at gyfartaledd 3 blynedd o ddata prydau ysgol am ddim. 

Fel arall, mae’r fformiwla yn adlewyrchu’r drefn arferol o ddiweddaru data poblogaeth 

a dangosyddion eraill.  Mae hyn yn sicrhau bod y fformiwla yn berthnasol a chyfredol.   

Yn ychwanegol at y cyllid a nodwyd yn y MEG ar gyfer y setliad llywodraeth leol mae 
£2.5 miliwn o gyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu er mwyn sicrhau nad yw unrhyw 
awdurdod yn gweld gostyngiad yn ei setliad sy’n fwy nag 1%, mewn termau arian 
parod, o’i gymharu â’i setliad ar gyfer 2018-19, a lle bo hynny’n berthnasol gyllid 
ychwanegol. 
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Mae pum awdurdod yn elwa o’r cyllid ychwanegol yn 2019-20: Sir Fynwy, Powys, 
Conwy, Sir Fflint ac Ynys Môn. 

Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn cael ei ariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru ac nid 
oes unrhyw ailddosbarthu cyllid oddi wrth awdurdodau eraill. 

 
Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu monitro gwariant awdurdodau lleol 
ar y blaenoriaethau cyllid  

Mae awdurdodau lleol yn derbyn rhan o’u cyllid ar gyfer ysgolion a gofal 
cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru drwy’r Grant Cynnal Refeniw.  Yn 2018-19 fe 
wnaethom flaenoriaethu cyllid y Grant er mwyn cefnogi awdurdodau lleol i gynnal 
gwariant ar ysgolion a gofal cymdeithasol.   

Nid yw’r Grant wedi’i glustnodi, oherwydd ystyrir mai awdurdodau lleol sydd yn y 
sefyllfa orau i adnabod anghenion ac amgylchiadau lleol ac i ddarparu cyllid yn unol 
â hynny.  Ar ôl i’r Grant gael ei ddosbarthu, cyfrifoldeb yr awdurdodau unigol yw 
gosod cyllidebau ar gyfer ysgolion a gwasanaethau eraill lleol a ddarperir, gan 
gymryd i ystyriaeth yr adnoddau eraill sydd ar gael ganddynt.   

Mae’r agwedd hon tuag at gyllido, sef mai awdurdodau lleol sydd yn y sefyllfa orau i 
gyflwyno gwasanaethau yn unol ag anghenion ac amgylchiadau eu poblogaeth leol a 
thrwy hynny fod yn atebol am y penderfyniadau hynny, yn rhan allweddol o bolisi 
Llywodraeth Cymru. 

 
Dyraniadau grant 2019-20 

Ar Hydref 23, cyhoeddais dablau setliadau ychwanegol a oedd yn amlinellu’r sefyllfa 
ddiweddaraf mewn perthynas â grantiau penodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-
20. Nid yw hyn yn adlewyrchu’r sefyllfa derfynol ar gyfer 2019-20, ond fe’u cyhoeddir 
er mwyn rhoi darlun amserol a llawnach i awdurdodau lleol o gyfanswm y gyllid sydd 
ar gael iddynt ac i gynorthwyo llywodraeth leol wrth gynllunio ar gyfer y flwyddyn 
ariannol sydd i ddod. 

Trosglwyddwyd cyllid ar gyfer pwysau ychwanegol, fel tâl athrawon, gofal 
cymdeithasol a’r costau cynyddol o ddarparu prydau ysgol am ddim, a ddaeth yn sgil 
cyflwyno Credyd Cynhwysol fel rhan o’r setliad ar gyfer 2019-20 ymlaen. 

 
Cryfhau llywodraeth leol 

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn gytûn bod llywodraeth leol gref yn 
hanfodol er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus integredig effeithiol o ansawdd 
i gymunedau ledled Cymru.  Rydym yn cydnabod mai cryfder Llywodraeth Cymru a 
llywodraeth leol yw’r atebolrwydd democrataidd sy’n adlewyrchu anghenion, 
dyheadau a diwylliannau Cymru.  Rydym hefyd yn cytuno bod angen sefydliadau 
effeithiol a llwyddiannus sy’n addas at y diben pwrpas ac sy’n cynrychioli’r 
cymunedau a wasanaethir ganddynt. 

Rydym wedi sefydlu gweithgor ar y cyd sydd wedi’i gadeirio’n annibynnol, gyda’r 
dasg graidd o ddatblygu agenda gyffredin ar gyfer diwygio, sy’n sicrhau 
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cynaliadwyedd gwasanaethau lleol drwy strwythurau a phrosesau addas - boed yn 
gydweithio, rhannu gwasanaethau neu uno’n wirfoddol - oll o fewn fframwaith 
atebolrwydd democrataidd ac wedi eu grymuso gan swyddogaethau, pwerau a 
hyblygrwydd, y fframwaith cyllidol priodol ac offer neu gymorth arall sy’n 
angenrheidiol ar gyfer newid. Yn 2019-20 bydd cyllid o £6.2 miliwn ar gael i gefnogi 
trawsnewid gwasanaethau llywodraeth leol a fydd yn rhyddhau adnoddau i gefnogi 
blaenoriaethau eraill.   

Mae’r cyllid wedi’i glustnodi ar gyfer camau gweithredu sy’n cefnogi adnewyddu 
llywodraeth leol ac mae’n cynnwys cyllid ar gyfer partneriaeth y gweithlu, arloesi 
digidol, diwygio cyllid a gweithgareddau eraill trawsnewidiol.  Cyflwynir Bil yn 2019 a 
fydd yn cynnig gwell gwytnwch i lywodraeth leol ac yn cynnwys diwygio’r system 
etholiadol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol gan ymestyn hawliau pleidleisio i bobl 
ifanc 16 ac 17 oed. 
 

Y Gronfa Gofal Integredig 

 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i gadw’r Gronfa Gofal 
Integredig ac mae £85 miliwn ar gael ledled Cymru yn 2019-20. Mae’r Gronfa yn 
cyllido ystod eang o brosiectau a gwasanaethau sy’n cefnogi iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig ar gyfer pobl hŷn trwy ddatblygu dulliau newydd ac arloesol 
o weithio. 

Mae’r Gronfa yn helpu i wella lles pobl yn ogystal â chyfrannu at leihau’r pwysau ar 
wasanaethau hanfodol GIG a gofal cymdeithasol. Defnyddiwyd y cyllid i leihau’r 
pwysau ar ysbytai gan gynnwys gostyngiad yn y nifer sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty  
yn ddiangen neu i ofal preswyl anaddas a ble mae oedi cyn rhyddau o’r ysbyty. 

Fel enghraifft, mae Tîm Ymateb Aciwt wedi’i leoli yn Ysbyty’r Tywysog Phillip yn 
Llanelli.  Gan ddefnyddio £100,000 o’r Gronfa mae’r Tîm yn darparu gwasanaeth 
ymateb cyflym 24 awr ar draws Siroedd Caerfyrddin a Phenfro ar gyfer pobl hŷn a 
fyddai fel arall angen mynd i’r ysbyty. Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gydag 
ystod o fentrau eraill y Gronfa i hwyluso gwasanaeth integredig, sy’n canolbwyntio ar 
yr unigolyn yn eu cartrefi, yn caniatáu iddynt aros yn eu cymunedau a pharhau â’u 
bywyd o ddydd i ddydd heb orfod mynd i ysbytai i gael triniaeth gan arwain at well 
canlyniadau iechyd. 

Mae System Gofal Cymunedol TG Cymru (WCCIS) yn cefnogi darpariaeth 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithas integredig gan ganiatáu i staff sy’n gweithio 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol rannu un system a chofnod electronig o ofal. 
Mae’r system yn weithredol mewn 13 sefydliad sy’n cynnwys Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys a 12 awdurdod lleol. Yn ogystal mae gorchmynion defnydd lleol ar waith gan 
Fyrddau Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Aneurin Bevan.  Mae bron i 10,000 o 
ddefnyddwyr WCCIS ar draws Byrddau Iechyd ac awdurdodau lleol, gan gynnwys 
gweithwyr cymdeithasol, staff iechyd meddwl, ffisiotherapyddion, therapyddion 
galwedigaethol, ymwelwyr iechyd a nyrsys cymunedol. 

Yn ystod 2018 rydym wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar gyfer cyllid cyfalaf y 
Gronfa.  Mae’r canllawiau yn glir bod Gweinidogion am weld Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol yn datblygu dull mwy strategol o ddefnyddio’r cyllid.  Bydd £105 miliwn 
ar gael dros gyfnod o dair blynedd er mwyn cefnogi prosiectau eiddo sy’n uno lleoli 
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gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym eisoes yn gweld sefydliadau yn 
dod at ei gilydd i drawsnewid y gefnogaeth sydd ar gael i bobl gyda dementia.  Mae’r 
Gronfa hefyd yn cael ei defnyddio er mwyn ymestyn darpariaeth llety â chymorth ar 
gyfer pobl gydag anableddau dysgu. 

Tai, adfywio a thlodi 

Grantiau Cymunedau a Phlant a Chymorth Tai 
 
Yn ystod 2018-19 rydym wedi treialu ffordd newydd o weithio gyda saith awdurdod 
lleol, gyda’r nod o gyfuno nifer o grantiau er mwyn cryfhau gallu awdurdodau lleol a’u 
partneriaid i ddarparu gwasanaethau ataliol, sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar 
i’r rhai sydd â’r angen mwyaf. 

Mae gwerthusiad interim o’r gwaith braenaru yn y saith awdurdod lleol yn dangos y 
potensial am well canlyniadau sy’n deillio o wasanaethau wedi’u hintegreiddio’n well. 
Mae’n rhaid mai cynllunio, comisiynu a chyflwyno gwasanaethau, sy’n cydnabod 
cymhlethdod bywydau pobl a’r cydberthnasau rhwng eu hanghenion, yw’r dull cywir o 
weithredu. Dim ond ers ychydig fisoedd y mae’r cynlluniau braenaru wedi cychwyn 
ond mae’r dull hwn o weithio yn edrych yn addawol. 

Amlygodd y gwerthusiad amrywiaeth o safbwyntiau am y cyfleoedd ar gyfer 
cysondeb rhwng y grantiau a gafodd eu cynnwys yn y trefniadau braenaru.  Nododd 
gyfuniad naturiol rhwng grantiau tai sy’n rhan o’r Grant Ymyrraeth Gynnar ac Atal, a 
chysondeb tebyg rhwng grantiau nad ydynt yn ymwneud â thai. Mae’r gwerthusiad 
interim yn dangos bod rhai wedi llwyddo i gyfuno’r ddau faes fel rhan o’r cynlluniau 
braenaru ac mae angen ymchwil pellach i weld a fyddai modd ailadrodd hyn ar draws 
pob awdurdod. 

Ar ôl ystyried canlyniadau’r gwerthusiad yn ofalus rydym wedi penderfynu y dylem 
rannu’r Grant Ymyrraeth Gynnar ac Atal yn ddau, gan wahanu’r grantiau cysylltiedig 
â thai oddi wrth yr elfennau nad ydynt yn ymwneud â thai i bob awdurdod.  

O fis Ebrill 2019 byddwn yn sefydlu Grant Cymunedau a Phlant a fydd yn cwmpasu 
Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, y Gronfa Waddol, Hybu Ymgysylltiad 
Cadarnhaol Ymhlith Pobl Ifanc, Cronfa Dydd Gŵyl Dewi, Cymunedau am Waith a 
Mwy, Gofal Plant a Chwarae. 

Byddwn hefyd yn cyflwyno Grant Cymorth Tai sy’n cwmpasu Cefnogi Pobl, Atal 
Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth Cymru.   

Bydd y trefniadau hyn yn eu lle ar gyfer gweddill tymor y Cynulliad hwn a byddant yn 
berthnasol i holl awdurdodau lleol Cymru.  Ni fydd Grant Cam-drin Domestig, Grant 
Eiriolaeth Genedlaethol na Grant Cydlyniant Cymunedol yn cael eu cynnwys yn y 
Grant Cymunedau a Phlant na’r Grant Cymorth Tai. 

Dyrannwyd £13.4 miliwn ychwanegol ar gyfer 2019-20 i adfer y toriadau a 
gynlluniwyd yn flaenorol i raglenni, gan ddefnyddio’r £5 miliawn a oedd wedi’i 
glustnodi ar gyfer y cynnig gofal plant a dyrannu £8.4 miliwn ychwanegol o gronfeydd 
wrth gefn.  Bydd yr holl grantiau unigol, y clustnodwyd yn rhan o’r Grant Ymyrraeth 
Gynnar ac Atal yn ystod 2019-20, bellach yn derbyn yr un gyllideb ag y gwnaethant 
yn 2018-19. 
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Rydym yn credu bod gan y dull hwn nifer o fanteision.  Bydd yn ein galluogi i 
gydweithio gyda’n holl bartneriaid er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau hanfodol yn 
cael eu hintegreiddio mor effeithiol â phosibl a bydd yn sicrhau y gallwn ystyried yn 
llawn y dystiolaeth a’r argymhellion sy’n codi o’r pwyllgorau a’r adolygiadau diweddar. 
Bydd penderfyniad am ddyfodol y grantiau hyn yn cael ei bennu gan dystiolaeth am y 
canlyniadau ar gyfer pobl a chymunedau Cymru. 

Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda’r awdurdodau lleol a’n 
rhanddeiliaid ehangach, gan gynnwys rhoi cefnogaeth i’r rhai nad ydynt yn rhan o’r 
prosiect braenaru, er mwyn symud ymlaen â’r trefniadau newydd i bwysleisio 
pwysigrwydd ymyrraeth gynnar a gwaith atal. 

Mentrau tai fforddiadwy/ cartrefi gwag / perchentyaeth 

Caiff cynyddu’r cyflenwad a’r dewis o dai fforddiadwy ei ariannu, yn bennaf, drwy 
Grant Tai Cymdeithasol gan adeiladu ar y £207.1 miliwn a ddarparwyd yn 2018-19 
ac mae cyllid gwerth £123.2 miliwn wedi’i ddarparu ar gyfer 2019-20.  Mae’n rhoi 
cyllid i gefnogi adeiladu neu adnewyddu tai fforddiadwy i’w rhentu ac ar gyfer cyfran 
ecwiti. 

Mae’r Grant Cyllid Tai yn helpu i ddarparu o leiaf 2,500 o gartrefi ychwanegol ledled 

Cymru a chynorthwyo rhagor o bobl i gael mynediad at gartref cynnes a diogel.  
Mae’r Gyllideb Ddrafft wedi cynyddu cyllid 2018-19 gan £1.7 miliwn er mwyn darparu 
£13.1 miliwn yn 2019-20.  Bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol i gynyddu’r 
cyflenwad o dai fforddiadwy o ansawdd dda ledled Cymru, gan sicrhau bod y mathau 
cywir o eiddo yn cael eu hadeiladu a hynny yn y mannau cywir a chan gefnogi’r 
diwydiant adeiladu. 

Mae camau gweithredu ar y gweill i estyn ‘Rhentu i Brynu - Cymru’ o fod yn 

gyfyngedig i gartrefi newydd i gartrefi presennol sydd ar werth yn y farchnad agored.  
Bydd hyn yn help i gynyddu cyflymder darparu cartrefi ar gyfer ‘Rhentu i Brynu - 
Cymru’ yn ogystal â chynnig mwy o ddewis lleoliadau i ddarpar denantiaid/ prynwyr, 
gan sicrhau ei bod yn haws cadw rhwydweithiau teuluol, ysgol a chymdeithasol.  
Bydd estyn y cynllun i gartrefi presennol hefyd yn cynorthwyo nod Llywodraeth 
Cymru yn Ffyniant i Bawb o sicrhau bod prynu cartref mewn ardal wledig cost uchel o 
fewn cyrraedd pobl leol, gan nad oes angen blaendal ar y cychwyn. 
 
Er mwyn cynnig cymorth i hyd at 6,000 i bobl brynu eu cartref eu hunain, bydd 
cynllun Cymorth i Brynu Rhan II, rhan o Gronfa Cymorth i Brynu Cymru a 
Chynlluniau Eraill yn derbyn £63.1 miliwn yn 2019-20.  Dyma ail flwyddyn y 
cymorth ariannol o dan gynllun £290 miliwn Cymorth i Brynu Rhan II sy’n weithredol 
tan 2020-21.  Mae’r mwyafrif o brynwyr yn brynwyr am y tro cyntaf ac mae’r cynllun 
yn cynnig cymorth i brynu tai o’r newydd.  Mae’r gyllideb yn cynnwys dyraniad cyllid i 
gynorthwyo busnesau bach a chanolig i gynyddu cyflenwad o dai newydd er mwyn 
ymateb i’r galw yng Nghymru ar hyn o bryd.   Rydym wedi cynyddu’r opsiynau cyllido 
sydd ar gael i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig drwy gynnig cyllideb 
benthyciad blynyddol o £10 miliwn. Bydd Cyfalaf Tir ar gyfer Tai yn galluogi 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i sicrhau tir ar gyfer datblygu cartrefi 
fforddiadwy a/neu o’r newydd. 
 

Tudalen y pecyn 23



9 

Cefnogir y mentrau cyflenwi tai trwy ddiddymu Hawl i Brynu a’r hawliau cysylltiedig 
26 Ionawr 2019, gan ddiogelu’r cyflenwad tai cymdeithasol rhag cael ei erydu 
ymhellach yn wyneb galw mawr a phrinder cyflenwad.  Bydd hefyd yn rhoi hyder i 
awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i fuddsoddi mewn datblygiadau newydd gan 
wybod na fydd yr eiddo newydd hyn yn cael eu gwerthu. 
 

Gwasanaethau digartrefedd  

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i fynd i’r afael â ac atal digartrefedd trwy’r 
Grant Cynnal Refeniw, rhaglen Grant Atal Digartrefedd a rhaglen Cefnogi Pobl. Mae’r 
cyllid hwn yn galluogi Awdurdodau Lleol i gyflawni eu dyletswyddau atal o dan 
Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ac mae’n cefnogi gwasanaethau a mentrau rheng flaen 
sydd yn anelu at fynd i’r afael ag achosion sylfaenol digartrefedd a chefnogi unigolion 
i ganfod a chynnal llety addas. 
 
Daeth y £10 miliwn ychwanegol a ddarparwyd yn 2018-19 o: 

 £6 miliwn o arian newydd o Grant Cynnal Refeniw o 2018/19.  

 £4 miliwn i’r rhaglen Grant Atal Digartrefedd presennol sy’n rhoi cyllid 
uniongyrchol i wasanaethau rheng flaen.  

 

Mae’r gyllideb Atal Digartrefedd wedi cynyddu i £17.9 miliwn yn 2019-20 (yn 
ychwanegol at y £6 miliwn yn y Grant Cynnal Refeniw) ac fe’i defnyddir yn gyfan 
gwbl ar gyfer mesurau a fwriedir i atal neu liniaru digartrefedd.  Mae £10 miliwn o’r 
cyllid hwn yn benodol ar gyfer mynd i’r afael â digartrefedd ymhlith yr ifanc ac mae 
Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i gynnal 
ymchwil yn y maes hwn er mwyn dylanwadu ar ddyraniad y cyllid ychwanegol ac er 
mwyn sicrhau bod penderfyniadau polisi a chyllido yn seiliedig ar dystiolaeth. 

Mae’r Grant Atal Digartrefedd ar hyn o bryd yn cefnogi sefydliadau statudol a 
thrydydd sector i ddarparu gwasanaethau rheng flaen i atal digartrefedd.  Mae’n 
helpu i atal digartrefedd drwy eiriolaeth, gwasanaethau cynghori a chynllun bond yn 
ogystal â chefnogi’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ddigartrefedd hirdymor fel rhai 
sy’n cysgu ar y stryd, llochesi nos, hosteli a gwaith allgymorth. 

Mae goruchwylio gwaith atal digartrefedd yn cael ei weithredu drwy Grŵp Llywio dan 
arweiniad y Gweinidog gyda chynrychiolaeth eang ar draws Llywodraeth Cymru a’r 
trydydd sector.  Mae nifer o weithgorau thematig yn cydweithio â Llywodraeth Cymru 
i ddatblygu polisi ac ymarfer ac mae’r rhain yn cynnwys elusennau blaenllaw, 
sefydliadau’r trydydd sector, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, academyddion a 
grwpiau rhanddeiliaid. 

O Ebrill 1 2019 bydd cyllideb o £2.8 miliwn sy’n gysylltiedig â’r Grant Digartrefedd yn 
cael ei dalu’n uniongyrchol i awdurdodau lleol gan ffurfio rhan o’r Grant Cymorth Tai 
newydd. 

Diogelwch Tân  

Yn dilyn trasiedi Tŵr Grenfell, ein blaenoriaeth gyntaf yw sicrhau bod trigolion tyrau o 
fflatiau yn ddiogel.  Mae hon yn ymdrech gymhleth iawn ag iddi sawl elfen sy’n gofyn 
am ymdrechion clir wedi’u cydlynu gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid llywodraeth 
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leol.  Waeth pa mor glir yw’r fframwaith, ni all ymyrraeth gan y llywodraeth gyflawni’r 
canlyniadau a ddeisyfir ar ei phen ei hun, pwynt a wnaed gan Y Fonesig Judith 
Hackitt yn ei hadolygiad annibynnol o reoliadau adeiladau a diogelwch tân. Mae’n 
rhaid i gynigion system gyfan gael ei nodweddu gan gamau gweithredu effeithiol gan 
y Gwasanaethau Tân ac Achub, y rhai sy’n gyfrifol am reoli adeiladau, adeiladwyr, 
penseiri, gweithgynhyrchwyr a’u hasiantau ac yn wir y trigolion. 
  
Er bod y materion bellach wedi symud y tu hwnt i ganolbwyntio ar y cladin, fel y 
gwnaed yn wreiddiol, yn dilyn ymarfer helaeth cafodd pymtheg o adeiladau preswyl 
uchel gyda chladin wedi’i wneud o Ddeunydd Cyfansawdd Alwminiwm, nad oedd yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau, eu nodi. Roedd tri ohonynt yn y sector cymdeithasol a 
deuddeg yn adeiladau preifat. 
 
Darparwyd £3 miliwn o gyllid i Newport City Homes yn 2018-19 i dynnu Cladin 
Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm nad oedd yn cydymffurfio â’r rheoliadau oddi ar dri 
twr o fflatiau a oedd yn eiddo i’r sector cymdeithasol yng Nghymru.  Ar ôl i’r gwaith 
hwn gael ei gwblhau ni fydd y math hwn o gladin ar unrhyw dai cymdeithasol yng 
Nghymru, sy’n adeilad uchel. 

Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cwrdd â datblygwyr ac asiantau'r holl 
adeiladau sector preifat nad ydynt eto wedi cychwyn ar y gwaith angenrheidiol.  
Mae’r Gweinidog wedi nodi’n glir nad ydym yn disgwyl gweld costau yn cael eu 
trosglwyddo i’r lesddeiliaid. Gwnaed cynnyd dda. Mae penderfyniad diweddar 
Bellway Homes i ddileu a disodli cladin yn y saith adeilad sy’n rhan o ddatblygiad 
‘Prospect Place’ yng Nghaerdydd yn golygu bod y gwaith hwn naill ai bron â chael ei 
gwblhau neu mae ymrwymiad clir i adfer naw o’r 12 adeilad sector preifat a nodwyd. 
O blith y tri sy’n weddill, mae Bellway wedi rhoi gwybod i swyddogion y dylid dysigwyl 
penderfyniad tebyg mewn perthynas ag adeilad ‘Quayside’. Bydd profion ar raddfa 
fawr yn cael eu cynnal ar y ddau adeilad arall (llety myfyrwyr ‘Lumis’) yn Dubai yn 
ddiweddarach eleni. Mae’r Datblygwyr wedi ymrwymo i ariannu unrhyw waith adfer 
sydd ei angen.  
 
Mae’r Gweinidog Tai ac Adfywio yn cadeirio grŵp arbenigol sydd wedi’i gynnull er 
mwyn ystyried argymhellion adroddiad eang y Fonesig Judith Hackitt ar reoliadau 
adeiladu a diogelwch tân.  Bydd gofyn asesu’r argymhellion a’r camau gweithredu 
sy’n deillio o’r ymchwiliad cyhoeddus a’r adolygiad annibynnol o reoliadau adeiladau 
yn fanwl, ac os bydd angen, eu costio. 

 
Bydd Grŵp Arbenigol Diogelwch Adeiladau yn adrodd yn gynnar yn y Flwyddyn 
Newydd, gan roi cyngor ar ymateb priodol, y llwybr gweithredu a sut y bydd y rhain 
yn berthnasol yng nghyd-destun Cymru er mwyn codi safonau a gwella diogelwch 
adeiladau. 
 

Addasiadau i gartrefi 

Mae gan y Gronfa Byw’n Annibynnol gyllideb o £4.9 miliwn sy’n cefnogi 

gwasanaethau a ddarperir gan asiantaethau Gofal a Thrwsio.  Mae’r gyllideb yn 
helpu i leihau’r pwysau ar ofal cymdeithasol a’r GIG drwy gefnogi addasiadau sy’n 
gwneud cartrefi’n fwy diogel i’r henoed a phobl fregus. 

Tudalen y pecyn 25



11 

Mae rhaglen ddiwygio sylweddol ar y gweill yn y maes hwn er mwyn ymateb I’r 
argymhellion a waned gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus yn gynharach eleni.  Mae Grŵp Llywio Addasiadau Tai, sy’n cynnwys 
cynrychiolaeth o ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys Gofal a Thrwsio, llywodraeth 
leol, landlordiaid, Comisiynydd Pobl Hŷn, grwpiau fel Tai Pawb a therapyddion 
galwedigaethol, yn cydlynu hyn. Mae’r grŵp wedi chwarae rhan allweddol wrth 
ddatblygu safonau gwasanaeth newydd a fydd dan ymgynghoriad hyd ddiwedd 
Rhagfyr. Mae’r grŵp hefyd wedi cefnogi cyhoeddi system fwy cynhwysfawr o 
gyhoeddi data perfformiad ar gyfer y gwasanaethau ataliol hanfodol hyn.  
 
Mae’r gefnogaeth i wasanaeth cyfranogiad tenantiaid yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd drwy adolygiad thematig dan arweiniad y tîm Rheoleiddio Tai.  Bydd yr 
adolygiad yn edrych ar ba mor effeithiol y mae tenantiaid wedi ymgysylltu â dylunio a 
darparu gwasanaethau tai.  Byddwn yn defnyddio canlyniadau’r adolygiad i 
ddylanwadu ar gaffael Gwasanaeth Cyfranogiad Tenantiaid.  Rhagwelir y bydd yr 
adolygiad yn cael ei gwblhau yng Ngwanwyn 2019. 
 
 
Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 

Mae awdurdodau lleol yn datblygu cylch newydd o brosiectau Targedu Buddsoddiad 
mewn Adfywio wedi’u cefnogi o dan y gyllideb Cyfalaf Adfywio.  Bwriad y 
buddsoddiad yw ategu’r Cynllun Gweithredu Economaidd a chyflwyno adfywio 
economaidd ym mhob rhan o Gymru, nid yn unig y rhai sy’n cynnig yr elw masnachol 
gorau.  O dan delerau’r rhaglen newydd mae strategaethau adfywio rhanbarthol 
wedi’u paratoi gan awdurdodau lleol sy’n gweithio mewn pedwar grŵp rhanbarthol.  
Mae cynigion buddsoddi manwl yn cael eu datblygu yn sgil y strategaethau hyn. Mae 
prosiectau sydd eisoes wedi eu cyflwyno i’w cymeradwyo yn cynnwys cydweithio i 
wella eiddo manwerthu ac mewn rhai achosion addasu adeiladau at ddefnydd 
amgen. 

Mae hyd at £100 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau adfywio dros y tair blynedd 
nesaf.  Mae’r llinell hon yn y gyllideb hefyd yn cynnwys £10.3 miliwn (yn 2018-19 a 
2019-20) o Arian Cyfatebol wedi’i Dargedu er mwyn cyfateb i raglenni cyfalaf adfywio 
Ewropeaidd.  Mae hyn yn cynnwys y cyllid cyfatebol sy’n ofynnol ar gyfer rhaglen 
Adeiladu ar gyfer y Dyfodol sydd hefyd wedi cael dyraniad o £38 miliwn o gyllid 
ERDF.  Mae Adeiladu ar gyfer y Dyfodol yn canolbwyntio’n benodol ar wneud 
defnydd cynhyrchiol o adeiladau a safleoedd canol tref sydd wedi’u hesgeuluso.  Yn 
ystod 2018 darparwyd £10 miliwn gan y Gronfa i gefnogi datblygiad arloesol Cwm 
Taf yng nghanol Pontypridd a fydd yn bencadlys corfforaethol newydd ar gyfer 
Trafnidiaeth Cymru. 

 

Credyd Cynhwysol 

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cyflwyno gwasanaeth Credyd Cynhwysol llawn 
i’r hawlwyr newydd ac maent yn bwriadu cwblhau hyn yng Nghymru erbyn diwedd 
mis Rhagfyr 2018.  Ar hyn o bryd mae’r Adran yn bwriadu symud y rhai sy’n hawlio 
budd-daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol yn raddol o ddechrau mis Gorffennaf 
2019 gan gwblhau hyn erbyn mis Mawrth 2023.  Ar 9 Awst nododd yr Adran fod 
52,000 o bobl yng Nghymru ar Gredyd Cynhwysol ac ym mis Mehefin roedd tua 
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40,800 o gartrefi yn cael Credyd Cynhwysol o’i gymharu ag amcangyfrif o 400,000 
erbyn mis Mawrth 2023. 

Drwy’n cyllid Cynhwysiant Ariannol mae pum mudiad dielw yn derbyn cyllid blynyddol 
o £5.97 miliwn er mwyn darparu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor ar les 
cymdeithasol ym mhob un o’r ddau ar hugain o awdurdodau lleol a gwasanaethau 
ledled Cymru. 
 
Gan fod Credyd Cynhwysol yn parhau i gael ei gyflwyno, rydym yn bwriadu cyflwyno 
trothwy incwm enillion o £7,400 ar gyfer rhai sy’n hawlio Credyd Cynhwysol sydd 
eisiau hawlio prydau ysgol am ddim i’w plant.  Rydym hefyd yn bwriadu cynnig 
amddiffyniad trosglwyddo i deuluoedd a gaiff eu heffeithio gan y newid.  Daeth yr 
ymgynghoriad ar ein cynigion i ben ar 14 Medi ac rydym wrthi’’n dadansoddi’r 
ymatebion ar hyn o bryd.  Cyhoeddir yr adroddiad yr hydref hwn. 

  

Cronfa Cymorth Dewisol  

Gwariant cyffredinol y Gronfa Cymorth Dewisol yn ystod 2017-18 oedd £8.69 miliwn, 
sef £40,000 uwchlaw’r gyllideb.  Mae’r Gronfa wedi gweld cynnydd cyson mewn galw 
yn ystod 2017-18 gyda nifer y ceisiadau yn mynd dros 7,600 a’r gwarinat uchaf 
erioed o ran grant misol o dros £940,000 ym mis Mawrth 2018.  Mae’r galw wedi 
parhau i gynyddu yn ystod y flwyddyn ariannol hon (2018-19) ac ym mis Awst 
gwelwyd y nifer fwyaf o geisiadau mewn mis ers i’r Gronfa gychwyn yn 2013. 

Dyrannwyd £2 filiwn ychwanegol o gronfeydd wrth gefn yn 2019-20 er mwyn ymateb 
i’r galw cynyddol hwn. 
 
 
Cyllid Gwaddol Cymunedau yn Gyntaf  

Pwrpas y Cyllid Gwaddol yw sicrhau bod yr agweddau mwyaf llwyddiannus ar 
Gymunedau yn Gyntaf yn gallu parhau wrth i’r rhaglen ddirwyn i ben.  Awdurdodau 
Lleol sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu pa agweddau llwyddiannus sydd am 
barhau a byddant yn gwneud hyn mewn partneriaeth â’u cymunedau. 

Mae gan bob Awdurdod Lleol cymwys drefniadau unigol ar waith i benderfynu pa 
agweddau sy’n cael eu datblygu ac mae’r penderfyniadau am y trefniadau hyn yn 
cynnwys cymunedau, rhanddeiliaid, Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, prif 
bartneriaethau a sefydliadau statudol perthnasol. Caiff y canlyniadau lleol eu pennu 
gan yr awdurdod yn lleol ac maent wedi’u cynnwys yn y cynigion a gyflwynwyd am 
2018-19.  Mae’r awdurdodau lleol yn monitro a chofnodi perfformiad a chyflawniadau 
yn erbyn y canlyniadau lleol a nodwyd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyd-gynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda’r awdurdodau 
lleol ac mae hefyd yn gofyn am adroddiad canol a diwedd blwyddyn sy’n olrhain yr 
allbynnau, y cynnydd a wnaed tuag at y canlyniadau, a’r budd i’r gymuned.  Disgwylir 
yr adroddiad canol blwyddyn fis Hydref 2018. 

O 1 Ebrill 2019 ymlaen bydd Cyllid Gwaddol Cymunedau yn Gyntaf yn rhan o’r Grant 
Cymunedau a Phlant newydd. 
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Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 

Mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn gweithredu ar sail dreigl a gall grwpiau 
gyflwyno cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Felly mae prosiectau ar y gweill a 
hynny ym mhob cam cyflwyno gan gynnwys datganiadau o ddiddordeb, ceisiadau 
llawn, ceisiadau wedi’u cymeradwyo sy’n cael eu cyflawni a phrosiectau wedi’u 
cwblhau ac sy’n cael eu monitro. Mae yna wastad geisiadau am grant y Rhaglen 
Cyfleusterau Cymunedol sydd wrthi’n cael eu hasesu a dyfernir cyllid i brosiectau 
mewn sawl cyfran drwy gydol y flwyddyn ariannol.  Gall sefydliadau’r trydydd sector 
wneud cais am hyd at £250,000 o’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol. 

Hyd yn hyn, yn 2018-19, mae’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol wedi ymrwymo £2 
filiwn i 9 prosiect mwy sy’n cael eu darparu ledled Cymru.  Mae’r rhain yn cynnwys  
£161,000 a ddyfarnwyd i Cymunedau Ymlaen Môn yng Nghaergybi, sydd wedi 
helpu’r grŵp i brynu ac adnewyddu adeilad a gwarchod eu gwasanaethau 
hyfforddiant a chymorth cyflogaeth;  £155,000 am estyniad i Ganolfan Hamdden 
Trimsaran yn Sir Gaerfyrddin er mwyn helpu Pentref Trimsaran i ddarparu canolfan 
gymunedol; a £250,000 tuag at brosiect gwerth £1.5 miliwn i drawsnewid Pafiliwn 
Grange yng Nghaerdydd.  Mae disgwyl i ddeg cais arall, gwerth £1.9 miliwn, gael eu 
cymeradwyo cyn bo hir.  Bydd y deg grant hyn yn arwain at gyflawni prosiectau 
gwerth £8.4 miliwn. 

Mae elfen ‘grant bach’ y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, a gafodd ei gyflwyno ym 
mis Gorffennaf 2017, yn boblogaidd gyda’r rhai sy’n ymgeisio.  Gall prosiectau 
wneud cais am hyd at £25,000 am waith cyfalaf bach neu tuag at gefnogi prosiectau 
mwy lle mae angen arian cyfatebol. 

Hyd yn hyn, rydym wedi ymrwymo £400,000 i ugain o brosiectau llai.  Mae'r rhain yn 
cynnwys £25,000 i Fenter Iaith Conwy i’w helpu i brynu adeilad yr hen fanc yn 
Llanrwst; £25,000 i Chwarae - Sir Faesyfed ym Mhowys er mwyn helpu’r grŵp i greu 
toiledau hygyrch a mannau newid i rieni a phlant; ac £16,000 i Life Leisure Trust i 
gefnogi datblygu man cymunedol mawr ei angen yn Llyfrgell Abertyleri.  Mae disgwyl 
i saith cais arall gwerth £147,500 gael eu cymeradwyo yn y dyfodol agos.  Ar ôl 
cytuno ar y gyfran ddiwethaf o grantiau, bydd elfen ‘llai na £25,000’ o’r Rhaglen 
Cyfleusterau Cymunedol wedi hwyluso prosiectau gwerth £3.9 miliwn. 

Mae swyddogion Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol yn asesu 25 datganiad 
diddordeb, sy’n ymgeisio am ychydig llai na £5 miliwn o grantiau, ar hyn o bryd. O’r 
rhain, byddwn yn gwahodd deg prosiect sy’n gwneud cais am £2 filiwn i gyflwyno 
cais llawn.  Mae 19 cais llawn sy’n gwneud cyfanswm o £3.6 miliwn a thri chais llai 
na £25,000 sy’n gwneud cais am £48,546 wrthi’n cael eu hasesu.   

 
Y sector gwirfoddol 

Rydym wedi ymrwymo i gydnabod a hyrwyddo’r Trydydd Sector ac rydym yn 
gwerthfawrogi cgyfraniad y Trydydd Sector tuag at lesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol hirdymor Cymru. Rydym hefyd wedi 
ymrwymo i ddatblygu’r berthynas, sydd wedi aedfeddu dros gyfnod hir rhwng 
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector, er budd pobl a chymunedau Cymru. Rydym 
yn cydnabod bod yn rhaid i’r berthynas hon gynnwys camau i helpu’r sector.  Bydd y 
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cymorth a ddarperir drwy grantiau ac ati yn ddibynnol ar lefel yr adnoddau ariannol 
sydd ar gael a bydd angen targedu’r cyllid yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru.  Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod ei rôl o ran ceisio sicrhau bod gan y 
Trydydd Sector fynediad teg a rhesymol i gronfeydd cyhoeddus. 

Drwy Gynllun y Trydydd Sector a Chytundeb Partneriaeth Seilwaith rydym yn cefnogi  
Seilwaith Trydydd Sector sy’n cynrychioli, hyrwyddo ac yn cefnogi’r Trydydd Sector.  
Rydym yn dyrannu cyllid ‘craidd’ i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a 
Chynghorau Gwirfoddol Sirol (CVC) i leihau costau gweinyddol a gwella 
effeithlonrwydd Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae Ysgrifennydd  y Cabinet dros 
Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dyfarnu uchafswm o £6,019,352 
i WCVA am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019, ac mewn egwyddor ac 
yn ddibynnol ar gymeradwyaeth cyllideb Llywodraeth Cymru yn ystod 2018, 
uchafswm o £5,848,240 am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (a’i Ffordd o Weithio) wedi sbarduno 
trafodaeth gyda sefydliadau’r Trydydd Sector am y berthynas hon ac mae 
cynrychiolwyr o’r Trydydd Sector wedi ymgysylltu â’u haelodau yn ddiweddar i drafod 
yr hyn y maent am ei weld yn eu perthynas gyda llywodraeth dros yr 20 mlynedd 
nesaf. Mae’r broses hon wedi nodi nifer o feysydd allweddol am newid o safbwynt y 
sector a’r llywodraeth, gan gynnwys dulliau mwy aeddfed o ymgysylltu a chreu mwy 
o eglurder am y gwahaniaeth yr ydym am ei wneud yn deillio o’r berthynas. Byddwn 
yn parhau i weithio gyda’r Trydydd Sector i adnabod a gweithredu gwelliannau i’r 
berthynas. 

Deddfwriaeth 

Ni chafodd unrhyw effeithiau o ran y gyllideb yn ymwneud ag unrhyw ddeddfwriaeth y 
DU eu nodi yn y portffolio hwn. 

Mae asesu costau deddfwriaeth a’r effaith ar y rhai y mae’n berthnasol iddynt yn rhan 
hanfodol yn y broses o ddatblygu polisi.  Rydym yn cydnabod nad oes modd cael 
penrhyddid gwario ar gyfer deddfwriaeth a bod yn rhaid i bob ymrwymiad newydd yn 
y MEG gael ei ariannu gan doriad yn rhywle arall. 
 
Dyma pam mae pob bil yn amodol ar asesiad cadarn o gostau a manteision a 
chyflawnir hyn drwy ymgynghori ac ymgysylltu â’n rhanddeiliaid wrth ddatblygu’r 
asesiadau effaith rheoliadol sy’n cael eu paratoi ar gyfer Biliau Llywodraeth. Mae hyn 
er mwyn gwneud yn siŵr bod ein penderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth a 
roddwyd gan y bobl a fydd yn cael eu heffeithio ganddynt. 
  
Mae camau gweithredu ar y gweill i wella eglurder a chysondeb yr Asesiadau Effaith 
Rheoleiddio ond bydd newidiadau i’r bil yn ystod y broses graffu a ffactorau eraill yn 
arwain yn anochel at rai amrywiaethau rhwng y costau amcangyfrifiedig pan 
gyhoeddir yr Asesiad a’r gwir gostau wrth eu gweithredu.  Yn unol â’r ymrwymiad a 
roddwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i’r Pwyllgor 
Cyllid, darparwyd tabl o flwyddyn i flwyddyn yn dangos costau deddfwriaeth a fydd yn 
dod i ran Llywodraeth Cymru yn Atodiad C o’r gyllideb adrannol a gyhoeddwyd ar 23 
Hydref. 
 

Tudalen y pecyn 29



15 

Gorchymyn Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliadau Cysylltiedig (Cymru) 
2018 
Gorchymyn Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
(Cymru) 2018 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 
Bil Rhentu Cartrefi (ffioedd etc.) (Cymru) 

Nid oes unrhyw ofynion cyllido yng nghyd-destun dim o’r deddfwriaethau uchod sy’n 
ymwneud â thai.  Fodd bynnag, bydd rhai goblygiadau o ran cost yn gysylltiedig â’r 
gweithgareddau cyfathrebu gan Lywodraeth Cymru er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r 
newidiadau deddfwriaethol.  Yn ogystal, gall rhai costau godi o ganlyniad i unrhyw 
ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit.  Er enghraifft, yr angen i awdurdodau lleol a 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig gyhoeddi goblygiadau unrhyw newidiadau i 
reolau ymfudo.  Fodd bynnag, heb gael mwy o sicrwydd, ni ellir darparu unrhyw 
fanylion. 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 
2015 

Nid yw’r ddeddfwriaeth hon yn rhan o’n portfolio ni. Yn hytrach daw o fewn portffolio 
Arweinydd y Tŷ. 
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PRIF GRŴP GWARIANT (MEG)  LLYWODRAETH LEOL A GWASANAETHAU CYHOEDDUS 

CYLLIDEB ADNODDAU  £000 

Cam Gweithredu 
Llinell Gwariant yn y 

Gyllideb (BEL) 

Cyllideb Atodol 
2018-19 

Mehefin 2018 

Cynlluniau 2019-20 
yn ôl 

Cyllideb Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd yn ôl 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

Cymorth Cyllid ar gyfer 
Llywodraeth Leol 

Cyllid Refeniw Cyffredinol 
Llywodraeth Leol (RSG ac 
NDR) 

3,220,362 3,164,987 44,697 3,209,684 

Bargeinion Dinesig a Thwf 10,000 10,000 10,000 

Cyllid Refeniw Cyffredinol yr 
Heddlu 

88,400 90,250 100 90,350 

Rhyddhad Ardrethi: Ardrethi 
Annomestig 

5,200 6,500 6,500 

Canlyniadau Refeniw PFI 
Llywodraeth Leol  

3,389 3,256 3,256 

Trawsnewid a Deddfwriaeth 5,000 6,000 200 6,200 

Costau Casglu Ardrethi 
Annomestig 

5,172 5,172 5,172 

Cynllun Cymorth Ariannol 
Brys 

101 1 1 

Cyfanswm Cymorth Cyllid ar gyfer Llywodraeth Leol 3,337,624 3,286,166 44,997 3,331,163 

Gwasanaethau Prisio 

Gwasanaethau Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio 

8,561 8,561 8,561 

Tribiwnlys Prisio Cymru 1,039 1,039 1,039 

Ymchwil a Dadansoddi 
Trethiant Lleol 

100 100 100 

Cyfanswm Gwasanaethau Prisio 9,700 9,700 9,700 

Adeiladu Democratiaeth Leol 

Noddi Comisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru 

572 572 572 

Gwariant i Hybu 
Democratiaeth Leol 

126 126 126 

Cyfanswm Adeiladu Democratiaeth Leol 698 698 698 

Gwella Llywodraeth Leol Gwella ac Archwilio 350 350 350 
Cyfanswm Gwella Llywodraeth Leol 350 350 350 
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ATODIAD A 

Cam Gweithredu 
Llinell Gwariant yn y 

Gyllideb (BEL) 

Cyllideb Atodol 
2018-19 

Mehefin 2018 

Cynlluniau 2019-20 
yn ôl 

Cyllideb Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd yn ôl 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

Academi Wales Academi Wales 1,193 1,134 1,134 
Cyfanswm Academi 1,193 1,134 1,134 

Cefnogi Cydweithredu a 
Diwygio 

Cynghorau Cymuned a Thref 144 144 144 

Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

730 730 -200 530 

Cyfanswm Cefnogi Cydweithredu a Diwygio 874 874 -200 674 

Ymyrraeth Gynnar, Atal a 
Chefnogaeth 

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 6,000* 0 0 

Cefnogi Cymunedau 6,162 6,162 -1,730 4,432 

Grant Cymunedau a Phlant 0 130,263** -119,843 10,420** 

Grant Cymorth Tai 0 0 126,763 126,763 

Tasglu’r Cymoedd 100 100 100 
Cyfanswm Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chefnogaeth 12,262 136,525 5,190 141,715 

Cynhwysiant Ariannol a’r 
Trydydd Sector 

Cynhwysiant Ariannol 14,927 14,927 3,730 18,657 

Cymorth i’r Sector Wirfoddol 
a Gwirfoddoli 

6,125 6,125 6,125 

Cyfanswm Cynhwysiant Ariannol a’r Trydydd Sector 21,052 21,052 3,730 24,782 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub a Chydnerthedd 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub 

5,709 6,309 6,309 

Diogelwch Tân Cymunedol 848 848 848 
Cyfanswm Gwasanaethau Tân ac Achub a Chydnerthedd 6,557 7,157 7,157 

Swyddogion Cymorth 
Cymunedol 

Swyddogion Cymorth 
Cymunedol 

16,787 16,787 16,787 

Cyfanswm Swyddogion Cymorth Cymunedol 16,787 16,787 16,787 

Hybu Ymgysylltiad 
Cadarnhaol i Bobl Ifanc 

Gwasanaethau Cyfiawnder 
Ieuenctid 

4,420 0 0 

Cyfanswm Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol i Bobl Ifanc 4,420 0 0 

Supporting People Supporting People 124,488 0 0 
Cyfanswm Supporting People 124,488 0 0 

Atal Digartrefedd Digartrefedd 9,907 17,907 17,907 
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Cyfanswm Atal Digartrefedd 9,907 17,907 17,907 
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Cam Gweithredu 
Llinell Gwariant yn y 

Gyllideb (BEL) 

Cyllideb Atodol 
2018-19 

Mehefin 2018 

Cynlluniau 2019-20 
yn ôl 

Cyllideb Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd yn ôl 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

Byw'n Annibynnol Byw'n Annibynnol 5,159 4,884 4,884 
Cyfanswm Byw'n Annibynnol 5,159 4,884 4,884 

Cynyddu’r Cyflenwad a’r 
Dewis o Dai Fforddiadwy 

Grant Cyllid Tai 11,400 13,100 13,100 

Cyfanswm Cynyddu’r Cyflenwad a’r Dewis o Dai 
Fforddiadwy 

11,400 13,100 13,100 

Cyllid Refeniw Tai Cyllid Refeniw'r Rhaglen Dai 1,073 1,073 1,073 
Cyfanswm Cyllid Refeniw Tai 1,073 1,073 1,073 

Adfywio 
Adfywio 560 560 560 

Awdurdod Harbwr Caerdydd 5,400 5,400 5,400 
Cyfanswm Adfywio 5,960 5,960 5,960 

Yr Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Yr Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 13,632 12,896 736 13,632 

Cyfanswm Yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

13,632 12,896 736 13,632 

Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru 

Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru 

3,504 3,315 189 3,504 

Cyfanswm Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 3,504 3,315 189 3,504 

Estyn Estyn-Gwariant Rhaglenni 11,053 10,456 397 10,853 
Cyfanswm Estyn 11,053 10,456 397 10,853 

CYFANSWM CYLLIDEB ADNODDAU 3,597,693 3,550,034 55,039 3,605,073 

* Ddim ond yn adlewyrchu’r elfennau BEL sy’n berthnasol i bortffolio Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweinidog
Tai ac Adfywio  – h.y. dim ond Gwaddol Cymunedau yn Gyntaf
** Ddim ond yn adlewyrchu’r elfennau BEL sy’n berthnasol i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweinidog Tai ac
Adfywio – h.y. dim ond Gwaddol Cymunedau yn Gyntaf a Hybu Ymgysylltiad Cadarnhaol i Bobl Ifanc
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PRIF GRŴP GWARIANT (MEG)  LLYWODRAETH LEOL A GWASANAETHAU CYHOEDDUS 

CYLLID CYFALAF  £000’s 

Cam Gweithredu 
Llinell Gwariant yn y 

Gyllideb (BEL) 

Cyllideb 
Atodol 
2018-19 

Mehefin 2018 

Cynlluniau 
2019-20 yn 
ôl Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd 

2019-20 yn 
ôl y 

Gyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
2020-21 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

Newidiadau 

Cynlluniau 
Newydd 

2020-21 yn 
ôl y 

Gyllideb 
Ddrafft 

Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Leol 
Cyllid Cyfalaf Cyffredinol 
Llywodraeth Leol 

142,837 142,837 20,000 162,837 142,837 20,000 162,837 

Cyfanswm Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Leol 142,837 142,837 20,000 162,837 142,837 20,000 162,837 

Cyfleusterau Cymunedol 
Rhaglen Cyfleusterau 
Cymunedol 

8,000 5,034 5,034 4,838 4,838 

Cyfanswm Cyfleusterau Cymunedol 8,000 5,034 5,034 4,838 4,838 

Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chefnogaeth Tasglu’r Cymoedd 0 0 12,500 12,500 0 19,500 19,500 

Cyfanswm Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chefnogaeth 0 0 12,500 12,500 0 19,500 19,500 

Cynhwysiant Ariannol a’r Trydydd Sector Cynhwysiant Ariannol 500 0 500 500 0 -5 -5

Cyfanswm Cynhwysiant Ariannol a’r Trydydd Sector 500 0 500 500 0 -5 -5

Gwasanaethau Tân ac Achub a Chydnerthedd 
Gwasanaethau Tân ac Achub 1,230 1,410 1,410 1,210 1,210 

Diogelwch Tân Cymunedol 670 670 670 670 670 

Cyfanswm Community Support Officers 1,900 2,080 2,080 1,880 1,880 

Byw’n Annibynnol Rhaglen Addasiadau Cyflym 5,660 5,660 5,660 5.660 5,660 

Cyfanswm Byw’n Annibynnol 5,660 5,660 5,660 5,660 5,660 

Cronfa Gofal Integredig Cronfa Gofal Integredig 10,000 15,000 20,000 35,000 20,000 20,000 

Cyfanswm Cronfa Gofal Integredig 10,000 15,000 20,000 35,000 20,000 20,000 

Sicrhau Tai o Ansawdd 
Atgyweiriadau Mawr a Chyllid 

Gwaddol  
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

Cyfanswm Sicrhau Tai o Ansawdd 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

Cynyddu’r Cyflenwad a’r Dewis o Dai 
Fforddiadwy 

Grantiau Tai Cymdeithasol 207,137 123,219 15,000 138,219 110,147 110,147 

Tir ar gyfer Tai 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Gofal Ychwanegol 4,301 0 0 0 0 

Cyfanswm Cynyddu’r Cyflenwad a’r Dewis o Dai Fforddiadwy 221,438 133,219 15,000 148,219 120,147 120,147 

Cynyddu’r Cyflenwad a’r Dewis o Dai’r 

Farchnad 

Cronfa Cymorth i Brynu a 

Chynlluniau Eraill 
88,748 63,067 -930 62,137 34,700 -1,190 33,510 

Cyfanswm Cynyddu’r Cyflenwad a’r Dewis o Dai’r Farchnad 88,748 63,067 -930 62,137 34,700 -1,190 33,510 

Adfywio Adfywio 21,921 28,662 28,662 36,808 36,808 

Cyfanswm Adfywio 21,921 28,662 28,662 36,808 36,808 

Estyn Estyn-Gwariant Rhaglenni 281 281 281 281 281 

Cyfanswm Estyn 281 281 281 281 281 

LLYWODRAETH LEOL A GWASANAETHAU CYHOEDDUS - CYFANSWM 

CYLLID CYFALAF 
609,285 503,840 67,070 570,910 475,151 38,305 513,456 
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Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (ELGC)  
 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  
 
Craffu ar y Gyllideb Ddrafft  
 

Cefndir 

Nod trosfwaol Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015 (“y Ddeddf”) yw gwella ymateb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i 
drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Y bwriad yw darparu 
ffocws strategol ar y materion hyn a sicrhau ystyriaeth gyson o ddulliau ataliol, 
gwarchodol a chefnogol wrth ddarparu gwasanaethau.  
 

Cyllideb grant VAWDASV 
Mae’r grant Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) yn anelu at gyflawni amcanion y Ddeddf.  Mae’r grant yn cynnwys cyllid 
i awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector er mwyn cyflawni darpariaeth 
gwasanaeth uniongyrchol i gefnogi ac amddiffyn dioddefwyr; cydlynu 
gwasanaethau’n strategol ar lefel leol; a hyfforddiant.  Mae’r cyllid hefyd yn cefnogi 
gwaith ataliol, gan gynnwys addysg perthynas iach mewn ysgolion ac ymgyrchoedd 
codi ymwybyddiaeth o VAWDASV. 
 
Cyfanswm ein cyllideb ar gyfer 2019-2020 yw £5 miliwn.  O’r swm hwn, bydd costau 
uniongyrchol gweithredu'r Ddeddf yn £361,296.  Mae hyn yn cynnwys costau i 
gyflwyno’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol  a’r costau cysylltiedig â rôl yr 
Ymgynghorydd Cenedlaethol. 
 

 Rôl yr Ymgynghorydd Cenedlaethol 
Yn unol â’r Ddeddf, mae'r Ymgynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn 
erbyn Menywod a mathau eraill o Drais yn seiliedig ar rywedd, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol, yn rôl statudol.  Mae’r Ymgynghorydd yn gweithio 
ochr yn ochr â swyddogion i gynghori a chynorthwyo Gweinidogion Cymru i 
fynd i’r afael â’r materion hyn. 

 

 Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol 
Mae’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar VAWDASV yn amlinellu gofynion 
Llywodraeth Cymru ynghylch hyfforddiant ar y pynciau hyn ar draws y 
gwasanaeth cyhoeddus a’r trydydd sector arbenigol.  Mae’r Fframwaith yn 
cynnwys chwe grŵp. Bydd pob un o’r proffesiynau o fewn y Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn dod o dan un o’r grwpiau hyn ac amlinellir yr isafswm o ran 
gofyniad hyfforddi fesul grŵp.   

 
Caiff gweddill y cyllid ei ddarparu i gefnogi’r prif flaenoriaethau a nodir o dan Ddeddf 
VAWDASV a bydd yn cyfrannu at y canlynol: 
 

 Rhanddeiliaid trydydd sector a Byrddau Rhanbarthol VAWDASV i gefnogi 
darpariaeth rheng flaen gwasanaethau VAWDASV. 

ELGC(5) -31 -18 Papur 1a
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 Trafodaethau, hyfforddiant, cefnogaeth a chodi ymwybyddiaeth o Anffurfio 
Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd a materion Priodasau 

dan Orfod, gan gynnwys caethwasiaeth fodern. 
 

 Cefnogi mudiad ymbarél VAWDASV, Cymorth i Fenywod Cymru, i gefnogi 
rhaglen VAWDASV ledled Cymru, gan gynnwys y Prosiect Materion Plant. 
 

 Cefnogaeth ar gyfer y cysyniad ataliol o brosiect addysgol mewn ysgolion yng 
Nghymru sy'n addysgu plant am berthnasau iach, ac am gam-drin, ei 
ganlyniadau a ble i ofyn am gymorth.  

 

 Darparu Llinell Gymorth Dyn Cymru o ddydd Llun i ddydd Gwener i gefnogi 
dioddefwyr gwrywaidd ledled Cymru, ac Ymgynghorydd Trais Domestig a 
Rhywiol Annibynnol i ddynion sy’n byw yn Ne Cymru. 
 

 Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl y mae trais 
rhywiol yn effeithio arnynt neu sydd mewn perygl. Gweithio gyda 
gwasanaethau Cwnsela ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, Trais Rhywiol a 
Masnachu Pobl ledled De, Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

 

 Llinell Gymorth Byw Heb Ofn, sef llinell gymorth VAWDASV Cymru Gyfan 
Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth gyfrinachol o 
ansawdd uchel i bob dioddefwr sy’n dioddef trais yn seiliedig ar rywedd, cam-
drin domestig a thrais rhywiol.  Mae hyn yn cwmpasu'r holl grwpiau a amlinellir 
yn y Ddeddf, gan gynnwys trais yn seiliedig ar anrhydedd, anffurfio organau 
cenhedlu menywod a phriodasau dan orfod. 
 

 Cyfathrebu/Cyhoeddusrwydd, gan gynnwys: 
- Contract ar gyfer asiantaeth gwasanaeth llawn am dair blynedd o 

Orffennaf 2017 ymlaen.  Mae hyn yn darparu sgiliau arbenigol fel cynllunio 
cyfryngau a phrynu, cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer defnyddwyr, 
animeiddiad, hysbysebu teledu a thargedu digidol, sydd ond ar gael trwy 
asiantaeth gwasanaeth llawn. 
 

- Cefnogi gwaith sy'n cael ei arwain gan y gymuned i fwrw ymlaen â'r 
ymgyrch gyfathrebu DYMA FI a Phaid Cadw’n Dawel. 

Mae gwerth am arian yn rhan allweddol o’r cyllid hwn, yn ogystal â’r gofyniad i 
ddiwallu anghenion goroeswyr a dioddefwyr VAWDASV ar lefel leol, rhanbarthol a 
chenedlaethol.   

Llywodraethu – Rhanbartholi VAWDASV 

O fis Ebrill 2018, dechreuodd awdurdodau lleol weithio ar sail ranbarthol i ddarparu 
gwasanaethau VAWDASV.  Trafodwyd hyn gyntaf yn 2012 yn y Papur Gwyn, a 
chafodd ei ddeall gan randdeiliaid, mai dull ariannu rhanbarthol fyddai’r dull fyddai’n 
cael ei ffafrio ar gyfer cyllid yn y dyfodol, ar y cyd â gweithredu'r Ddeddf. 
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Roedd symud i ddull rhanbarthol yn cwmpasu’r grant refeniw VAWDASV a 
ddarparwyd i awdurdodau lleol.  Roedd gan yr awdurdodau lleol ymreolaeth i alinio 
fel y gwelant orau er mwyn darparu rhagor o gysondeb a chydweithredu 
amlasiantaeth effeithiol ar gyfer gwasanaethau VAWDASV.    

 
Ynghyd â’r dull cydweithredol hwn, o dan adran 5 o'r Ddeddf, gofynnir i awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd ddatblygu a chyhoeddi strategaeth VAWDASV leol sy’n nodi’r 
anghenion a’r blaenoriaethau dynodedig ar gyfer eu hardal.  Gellir cynnwys hon 
gyda’u cynllun llesiant lleol, a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Bwriad y strategaethau hyn yw cefnogi'r gwaith o wella aliniad cyllid gyda chyfeiriad 
polisi, gan gynnwys y Ddeddf; canolbwyntio mwy ar ddarpariaeth gwasanaethau; a 
hwyluso gwell gwerth am arian a gwasanaethau hyblyg sy’n cael eu hariannu’n 
rhanbarthol i ddiwallu anghenion lleol. 
 
Cyhoeddwyd y canllawiau ar gyfer strategaethau lleol ym mis Mawrth 2018.  
Cyhoeddodd yr holl awdurdodau lleol a byrddau iechyd eu strategaethau cyntaf ar 
gyfer 2018–23 yn y Gwanwyn. Mae’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol yn adolygu ac yn 
dadansoddi'r strategaethau ar hyn o bryd, gan chwilio am dystiolaeth o gynllunio 
strategol, cydlyniad a chysondeb o safon uchel.  
 
Mae’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol wedi ymrwymo i weithio gydag awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd lleol i'w cynorthwyo i ddiweddaru eu strategaethau yn 2019-2020 
er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r Dangosyddion Cenedlaethol ar ôl iddynt 
gael eu cyhoeddi. 
 
Mae pontio i ddull rhanbarthol o gyllido yn cysylltu â phedair egwyddor craffu 
ariannol y Pwyllgor Cyllid y cytunwyd arnynt, ac fe ragwelir, wrth gyflwyno’r 
momentwm rhanbartholi, y bydd hyn yn cyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol:  
 

 Alinio'r dyraniad cyllid yn well gyda chyfeiriad y polisi ac amcanion y Ddeddf 
ar lefel ranbarthol; 

 Canolbwyntio mwy ar ddarparu cyllid i gefnogi darpariaeth gwasanaethau’n 
uniongyrchol yn hytrach na chydlynu/gweinyddu cyffredinol, yn unol â’r 
ddyletswydd sydd ar y gweill i gyflwyno strategaethau VAWDASV lleol o fis 
Mai 2018 ymlaen; 

 Gwell gwerth am arian ac arbedion effeithlonrwydd gyda chyllid rhanbarthol ar 
y cyd ar gyfer gwasanaethau a gweinyddu a rennir; 

 Lleihau nifer y gwasanaethau sy’n cael eu dyblygu drwy gydweithio mwy; 

 Cryfhau atebolrwydd a chydweithrediad partneriaethau lleol a rhanbarthol 
drwy annog meysydd gwaith i gydweithio er mwyn blaenoriaethu eu 
hamcanion a chynllunio i fynd i’r afael â meysydd blaenoriaeth. Bydd hyn yn 
helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer gweithredu’r Ddeddf ymhellach, yn enwedig 
mewn perthynas â darparu strategaethau lleol. 

 Gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth yn well: gwell gwybodaeth 
rhwng ardaloedd, adnoddau a gwybodaeth yn cael eu rhannu; 

 Gwasanaeth mwy cadarn gyda mwy o gapasiti a rennir o ran cynllun wrth 
gefn, e.e. yng nghyswllt gwelyau mewn llochesau. 
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Cyllid Trydydd Sector 

Y bwriad oedd ailgyfeirio’r rhan fwyaf o'r cyllid a ddarperir i’r trydydd sector ar hyn o 
bryd, i’r Partneriaethau Rhanbarthol o Ebrill 2019 ymlaen, i'w galluogi i gomisiynu 
gwasanaethau gan sefydliadau’r trydydd sector yn uniongyrchol.  Yn dilyn 
cyfarfodydd gyda’r Partneriaethau, fodd bynnag, cytunwyd y bydd Llywodraeth 
Cymru yn parhau i ariannu sefydliadau'r trydydd sector yn uniongyrchol yn 2019-20 
er mwyn gallu cynnal adolygiad trylwyr o gyllid grant trydydd sector VAWDASV. 
 

Dangosyddion Cenedlaethol VAWDASV 
Er mwyn helpu sefydliadau i flaenoriaethu meysydd ar gyfer gwariant, mae’r 
Ymgynghorwyr Cenedlaethol yn helpu Gweinidogion Cymru i ddatblygu a chyhoeddi 
cyfres o Ddangosyddion Cenedlaethol. Bydd y Dangosyddion yn ffordd o fesur 
cynnydd yn erbyn dibenion y Ddeddf. Bydd y Dangosyddion yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus erbyn diwedd y flwyddyn hon, gyda’r nod o gyhoeddi 
dangosyddion terfynol erbyn Mai 2019. 
 
Grŵp Cyllid Cynaliadwy VAWDASV 
Mae’r Grŵp Cyllid Cynaliadwy wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod y cyllid a 
ddarperir i randdeiliaid yn bodloni’r blaenoriaethau yn Neddf VAWDASV, yn cynnig 
gwerth am arian, ac yn darparu gwasanaethau cydlynol a chyson sy’n canolbwyntio 
ar anghenion ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr VAWDASV yng Nghymru.  
 
Mae’r grŵp yn cefnogi Cynllun Cyflawni Strategaeth Genedlaethol VAWDASV drwy: 
 

 adolygu Llywodraeth Cymru a ffynonellau ariannu eraill sy’n cefnogi 
gwasanaethau ac ymyriadau VAWDASV ledled Cymru ar hyn o bryd,  
 

 ystyried opsiynau i symud i ddull mwy rhanbarthol sy’n annog a hwyluso mwy 
o gydweithredu rhwng partneriaid perthnasol ac yn rhoi’r cyfle i gyllid yn y 
dyfodol ystyried bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth a bod yn fwy ymatebol 
i anghenion lleol.  Bydd hyn yn cynnwys adolygu sut mae’r Canllawiau 
Comisiynu statudol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn cynorthwyo i sicrhau 
cydymffurfiaeth ledled y rhanbarthau; 

 

 datblygu’r egwyddorion a’r fframwaith ar gyfer model cyllid cynaliadwy o ran 
gwasanaethau arbenigol VAWDASV sy'n ystyried y rhaglen adolygu a 
rhanbartholi uchod. 

 

Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyllid Cynaliadwy VAWDASV yn cwrdd bob chwarter 
ac yn cael ei gadeirio gan un o’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol. 

Mae’r Grŵp yn defnyddio’r ‘Pum Ffordd o Weithio’ o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.   
 
Bydd y Grŵp yn ystyried yr holl ffrydiau cyllido perthnasol sy’n cefnogi darpariaeth 
gwasanaeth arbenigol VAWDASV yng Nghymru – gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU a ffynonellau anstatudol ac anghyfyngedig, gyda’r bwriad o 
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gynorthwyo’r rhai hynny â swyddogaethau statudol i sicrhau gwell cydlyniad sy’n 
cefnogi’r gwaith o gynllunio a chomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol. 
 
Mae cwmpas y newidiadau i'r trefniadau cyllido y gellir eu hargymell gan y grŵp yn 
gyfyngedig i Grant refeniw VAWDASV, ond fe allai'r Grŵp geisio dylanwadu ar y 
modd y rheolir ffrydiau cyllido VAWDASV eraill. 
 
Mae’r Grŵp yn rhoi gwybodaeth i’r Panel Arbenigwyr VAWDASV Cenedlaethol, sy’n 
cael ei gadeirio gan Jackie Jones.  
 
Egwyddorion Cyllido VAWDASV 

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio gyda’r Grŵp Cyllid Cynaliadwy i gwblhau 
diffiniadau  Egwyddorion Ariannu VAWDASV.  Bydd yr egwyddorion hyn yn 
drawsbynciol trwy'r holl ddarpariaeth a ariennir dan y Ddeddf, er enghraifft, bydd 
angen i’r Cynlluniau Cyflawni ddangos sut maent yn gweithredu yn unol â’r 5 Ffordd 
o Weithio.  
 
Bydd y saith egwyddor cyllido a nodir isod yn cael eu gweithredu ar gyfer y Grant 
VAWDASV o fis Ebrill 2019 ymlaen.  Mae egwyddorion craffu ariannol y Pwyllgor 
Cyllid y cytunwyd arnynt yn drawsbynciol ym mhob un o saith egwyddor ariannu 
VAWDASV. 
 

1. Dangos tystiolaeth glir o angen ac effeithiolrwydd yng Nghymru. 
 

2. Nodau ac amcanion clir 

3. Eglurhad clir ynghylch sut y mesurir canlyniadau a buddion  
 

4. Alinio gydag o leiaf un o amcanion Llywodraeth Cymru yn y Strategaeth 
VAWDASV Genedlaethol, a gyda phob strategaeth leol berthnasol arall o 
dan y Ddeddf VAWDASV  

 
5. Dangos sut maent yn ategu gwasanaethau presennol, ac yn ychwanegu 

atynt yn hytrach na’u dyblygu  
 

6. Cynllun prosiect clir, gan gynnwys strategaeth ymadael  
 

7. Dangos cysondeb gyda’r 5 ffordd o weithio yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 
 

Canllaw Comisiynu Statudol VAWDASV 

Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar VAWDASV 2016 – 2021 yn 
ymrwymo Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllaw statudol i awdurdodau perthnasol 
ar gomisiynu gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol. 
 
Nod y Canllaw Comisiynu yw hyrwyddo comisiynu cydweithredol o ansawdd uchel 
sy'n darparu gwasanaethau mwy cyson ac effeithiol i atal VAWDASV ac i ddiogelu a 
chefnogi dioddefwyr VAWDASV ledled Cymru. Mae’r canllaw hwn yn berthnasol i 
gomisiynu gwasanaethau VAVDASV arbenigol a’r rhai nad ydynt yn arbenigol, p’un 
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ai a ydynt yn cael eu comisiynu gan y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r 
trydydd sector. 
 
Mae’r canllaw yn cefnogi comisiynu ymyriadau integredig a seiliedig ar dystiolaeth ar 
lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol, gan wasanaethau VAWDASV arbenigol a’r 
rhai nad ydynt yn arbenigol, i fodloni diben y Ddeddf. 
 
Mae’r canllaw yn berthnasol i gomisiynu VAWDASV a gwasanaethau cysylltiedig 
gan awdurdodau perthnasol o dan y Ddeddf. Diffinnir awdurdodau perthnasol fel 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, awdurdodau tân ac achub ac 
Ymddiriedolaethau'r GIG, ac i’r graddau y cyhoeddir y canllaw dan adran 15 o’r 
Ddeddf honno (‘pŵer i gyhoeddi canllaw statudol’). 
 
Cynorthwyodd y grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyllid Cynaliadwy gyda drafftio’r canllaw 
i'w ystyried gan Lywodraeth Cymru, yn seiliedig ar becyn cymorth comisiynu a 
ariennir gan Sefydliad Lloyds ac sydd wedi’i osod o fewn cyd-destun rhanbartholi 
cyllid trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) 
Llywodraeth Cymru.  Ymgynghorwyd ynghylch y Canllaw hwn fel y’i cwblhawyd gan 
Lywodraeth Cymru, 29 Mawrth 2018.  Caeodd yr ymgynghoriad 22 Mehefin 2018 ac 
mae’r Canllaw yn cael ei ddiwygio gan ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad.   
 

Bydd penderfyniad ynghylch pryd y caiff ei gyhoeddi fel canllaw statudol i ddilyn.  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

15 Tachwedd 2018 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

ELGC(5)-31-18 

Papur 2 

Ymchwiliad i 

ddiogelwch tân 

mewn tyrau o 

fflatiau yng 

Nghymru 

Y Gweinidog Tai 

ac Adfywio  

Gwybodaeth 

ychwanegol 

ynghylch y gwaith o 

adfer adeiladau 

preswyl uchel sy'n 

perthyn i'r sector 

preifat, y nodwyd 

bod cladin ACM 

arnynt nad yw'n 

cydymffurfio â'r 

safonau.  
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Papur 3 

Gwneud i'r 

economi 

weithio i'r rheini 

sydd ag incwm 

isel 

Ysgrifennydd y 

Cabinet dros 

Gyllid  

Gwybodaeth 

ychwanegol 

ynghylch 

argymhellion 14-16 

o adroddiad y 

Pwyllgor. 
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Papur 4 

Gwneud i'r 

economi 

weithio i'r rheini 

sydd ag incwm 

isel 

Arweinydd y Tŷ 

a’r Prif Chwip 

Gwybodaeth 

ychwanegol 

ynghylch argymhell 

17 o adroddiad y 

Pwyllgor. 
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Papur 5 

Ymchwiliad i 

Fyrddau 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus  

Ysgrifennydd y 

Cabinet dros 

Lywodraeth Leol a 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Gwybodaeth 

ychwanegol a 

ddarparwyd ar ôl y 

sesiwn dystiolaeth 

ar 17 Hydref 2018. 
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Papur 6 

Deiseb P-05-

840 Cyllid Teg i 

Gyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Castell-

nedd Port 

Cadeirydd y 

Pwyllgor Deisebau  

Llythyr at 

Gadeiryddion pob 

Pwyllgor sydd â 

chyfrifoldeb am 

graffu ar agweddau 

ar gyllido 
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Talbot a phob 

Awdurdod Lleol 

arall 

awdurdodau lleol o 

gyllideb Llywodraeth 
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Ein cyf/Our ref: MA-P-RE-3942-18 

 

John Griffiths AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

 

6 Tachwedd 2018 

 

Annwyl John, 

Hoffwn roi mwy o wybodaeth i chi a'r Pwyllgor am y gwaith o adfer y 12 adeilad 
preswyl uchel sy'n perthyn i'r sector preifat, y nodwyd bod cladin ACM arnynt nad 
yw'n cydymffurfio â'r safonau. 
 
Fis diwethaf, rhoddodd Bellway Homes wybod i Lywodraeth Cymru a lesddeiliaid 
dau ddatblygiad yng Nghaerdydd (saith adeilad yn Prospect Place ac un yn 
Quayside Apartments) y byddai camau yn cael eu cymryd i gael gwared â'r cladin a 
gosod cladin arall yn ei le.  Roedd hyn, ynghyd â'r penderfyniad na fyddai disgwyl 
cyfraniad ariannol gan lesddeiliaid, yn ddatblygiad i'w groesawu'n fawr.  Rwyf ar 
ddeall bod y gwaith i gychwyn erbyn haf 2019. 
 
Mae gwaith wedi'i gwblhau ar un adeilad pellach, a'r ACM wedi'i dynnu oddi ar un 
arall (disgwylir i'r gwaith o osod cladin newydd gael ei gwblhau'n derfynol ym mis 
Rhagfyr).  Mae profion pwrpasol sylweddol wedi'u comisiynu ar gyfer systemau 
cladin y ddau floc preswyl arall.  Mae'r profion yn debygol o gael eu cynnal ym mis 
Rhagfyr neu fis Ionawr.  Mae'r datblygwr eisoes wedi arwyddo ei ymrwymiad i 
gymryd ac, os oes angen, gyllido unrhyw gamau adfer angenrheidiol.  
 
Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion fonitro'r cynnydd a wnawn wrth symud tuag at ein 
nod o dynnu pob cladin ACM nad yw'n cydymffurfio â'r safonau o adeiladau preswyl 
uchel. 
 
Yn gywir, 
 

 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration 
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Julie James AC / AM 
Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip 

 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

John Griffiths AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol 
a Chymunedau  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

5 Tachwedd 2018 

Annwyl John, 

Gofynnwyd imi anfon gair atoch ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i argymhelliad 17 yn 
adroddiad eich Pwyllgor, 'Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel yng 
Nghymru'.   

Sefydlwyd y Bwrdd Gwaith Teg ym mis Mai 2017. Roedd Grŵp Strategaeth y Partneriaid 
Cymdeithasol (SPSG), sef TUC Cymru, y CBI a'r Ffederasiwn Busnesau Bach, yn aelod, ac 
felly hefyd Masnach Cymru. Fi oedd y Cadeirydd. Roedd Cerys Furlong, Prif Weithredwr 
Chwarae Teg, yn dod i gyfarfodydd y Bwrdd hefyd.  

Pan gyhoeddodd y Prif Weinidog y llynedd fod Llywodraeth Cymru am i Gymru fod yn 
genedl Gwaith Teg, penderfynwyd rhannu'r gwaith yn ddwy ran. Cam cyntaf y gwaith, a 
wnaed gan y Bwrdd Gwaith Teg, oedd gwaith cwmpasu cychwynnol, ac aed ati hefyd i 
drafod ac i nodi'r arferion allweddol sy'n effeithio ar waith teg. Yr ail gam fyddai 
dadansoddiad mwy trwyadl o'r dystiolaeth, a fyddai'n arwain at ddatblygu dangosyddion a 
ffyrdd o fesur gwaith teg, ynghyd ag argymhellion i Lywodraeth Cymru ar ffyrdd posibl o 
ddatblygu'r ffyrdd o fesur sydd ar gael iddi ar hyn o bryd a pha gamau newydd neu 
ychwanegol y gellid eu cymryd.  

Cyfarfu'r Bwrdd Gwaith Teg bum gwaith. Edrychodd ar y bylchau o ran tystiolaeth, ar 
ansawdd y gwaith sydd ar gael yng Nghymru ac ar sut i fesur a oedd arferion gwaith yn deg 
ai peidio. Bu'n ystyried tystiolaeth am arferion Gwaith Teg, gan gynnwys gwaith y TUC ar 
Waith Teg, a throdd ei olygon yn ehangach hefyd, gan edrych ar waith y Smith Institute ac 
ar ymchwil a wnaed gan Lywodraeth yr Almaen. 

Edrychodd ar y Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol sy'n gysylltiedig â'r farchnad lafur a 
"swyddi boddhaol", a chyfarfu â Syr David Metcalf, Cyfarwyddwr Gorfodaeth yn y Farchnad 
Lafur, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU (BEIS), i drafod 
gwaith ei adran ar orfodaeth yn y farchnad lafur yng Nghymru.    
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Aeth y Bwrdd Gwaith Teg ati i amlinellu'r gwerthoedd sydd, yn ei farn ef, yn gwbl greiddiol i 
Waith Teg. Yn eu plith y mae'r hawl i gael gwrandawiad, enillion wrth yr awr sy’n deg ac yn 
cael eu gwarantu, sicrwydd swydd a chyfle i bobl gamu ymlaen yn eu gyrfa, ansawdd y 
swyddi ac ansawdd yr amser gweithio. 
 
Daeth y Bwrdd i'r casgliad bod bron pob dull ysgogi sydd ar gael er mwyn hyrwyddo arferion 
gwaith teg yn rhan o faes gweithgarwch y sector cyhoeddus ac y gallai ef gael dylanwad yn 
hynny o beth mewn dwy ffordd: (i) Y cyfle i roi agenda gwaith teg ar waith yn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru drwy gadwyn gyflenwi'r gwasanaethau cyhoeddus a thrwy 
ddefnyddio arian cyhoeddus i roi cymorth, a (ii) Y cyfle i annog neu gymell y sector preifat i 
fabwysiadu arferion gwaith teg (yn eu busnesau eu hunain a thrwy eu cadwyni cyflenwi) 
drwy raglenni cymorth busnes Llywodraeth Cymru neu drwy gynnig cymorth mewn ffyrdd 
priodol eraill.     

Nid oedd cytuno ar gyfres o egwyddorion gwaith teg yn ystod y cam cychwynnol yn fater 
hawdd. Er bod cytundeb cyffredinol am lawer o'r ysgogiadau polisi a nodwyd ac a 
drafodwyd, ni lwyddwyd i ddatrys yr holl faterion yn ymwneud â chydfargeinio ac â'r ffyrdd 
gwahanol o gynnwys gweithwyr yn y broses benderfynu.  
 
Wrth iddo ymgymryd â'r gwaith hwn, bu'r Bwrdd yn fforwm defnyddiol ar gyfer datblygu'n 
syniadaeth am waith teg, a phrofodd yn ffynhonnell o gyngor da, creadigol a beirniadol. Er 
bod y Bwrdd wedi cytuno ar yr hyn a olygir wrth waith teg (ar lefel uchel iawn) ac ar y ffyrdd 
sydd ar gael i'w hyrwyddo, ni lwyddodd i gytuno ar argymhellion ar sut i sicrhau gwaith teg, 
nac ar brosesau er mwyn cyflawni hynny, a fyddai'n cyd-fynd â phersbectifau gwahanol y 
partneriaid cymdeithasol, yn benodol safbwyntiau TUC Cymru a safbwyntiau'r cyflogwyr.     

 
Cytunodd y Bwrdd Gwaith Teg felly i argymell i Lywodraeth Cymru ei bod yn symud i 
sefydlu Comisiwn Gwaith Teg i fynd â'r agenda a'r drafodaeth yn ei blaen yn y cam nesaf.   
 
Gan symud y gwaith hwn ymlaen i'r cam nesaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog ym mis Mai 
eleni y byddai'n sefydlu Comisiwn Gwaith Teg Annibynnol a fyddai'n cynnwys arbenigwyr yn 
y maes. Cyhoeddais i ddatganiad ysgrifenedig ddiwedd mis Gorffennaf yn manylu ar 
aelodaeth y Comisiwn ac ar ei gylch gorchwyl. 
 
Gofynnwyd i'r Comisiwn wneud argymhellion i hyrwyddo ac annog gwaith teg yng Nghymru, 
gan wneud hynny ar sail tystiolaeth a gwaith dadansoddi. Rhan o gylch gorchwyl y 
Comisiwn fydd datblygu dangosyddion a ffyrdd o fesur gwaith teg a nodi ffynonellau data er 
mwyn helpu i fonitro’r cynnydd a wneir. Gofynnwyd iddo hefyd ystyried a ellid cryfhau’r 
camau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ar gyfer hyrwyddo gwaith teg, i nodi 
pa gamau newydd neu ychwanegol y gellid eu cymryd, gan gynnwys deddfwriaeth newydd, 
ac i gyflwyno argymhellion. 
 
Cyfarfu'r Comisiwn am y tro cyntaf ar 10 Awst a dechreuodd ar y gwaith o ddifrif ym mis 
Hydref. Ar 12 Hydref, cyhoeddodd wahoddiad ar ei wefan  https://beta.llyw.cymru/comisiwn-
gwaith-teg i bobl gyflwyno tystiolaeth a deallaf y bydd y Comisiwn yn cysylltu â 
Chadeiryddion Pwyllgorau gwahanol, gan gynnwys chi, i'ch gwahodd i gyfarfod ag ef i 
drafod y materion sydd o dan sylw.   
 
Rydym wedi gofyn i'r Comisiwn gyflwyno'i adroddiad a'i argymhellion inni erbyn gwanwyn 
2019.  
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Unwaith y bydd y Comisiwn wedi cwblhau'r gwaith pwysig hwn, byddwn mewn sefyllfa i 
ystyried goblygiadau canfyddiadau'r Comisiwn i’n polisïau ehangach, er enghraifft, y Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi a pholisïau caffael.   
 
 
Yn gywir,  
 
 

 
 

 
Julie James AC / AM 

Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip  
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6 Tachwedd 2018 

Alun Davies AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cabinet Secretary for Local Government and Public 
Services 

Ein cyf/Our ref MA-P-ARD-3233-18 

John Griffiths AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth 
Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl John, 

Ar ôl i mi roi tystiolaeth gerbron y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 
ar 17 Hydref, fe wnes i ymrwymo i ddarparu nodyn ar sut yr ydym yn adolygu'r berthynas 
rhwng y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal adolygiad o'r Cynlluniau Llesiant a'r Cynlluniau 
Ardal ar hyn o bryd a bydd yr adolygiad yn rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru ar y 
gweithgarwch sy'n gyffredin i'r ddau.  Bydd yr adroddiad terfynol yn rhoi gwybodaeth i 
Lywodraeth Cymru ar y berthynas uchod ac yn nodi'r gwahaniaeth rhwng gwaith y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.   

Yn dilyn yr adolygiad, bydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad yn y 
flwyddyn newydd ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn edrych ar sut y maent yn cydweithio yn 
ymarferol - gan gynnwys nodi meysydd sydd o ddiddordeb cytûn a sut i ddelio â hwy.  Bydd 
rhagor o fanylion ar gael maes o law a byddaf yn eu rhannu gyda'r Pwyllgor cyn gynted ag y 
byddant ar gael. 

Yn Gywir, 

Alun Davies AC/AM

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cabinet Secretary for Local Government and Public Services 
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Annwyl Gyfaill 

Deiseb P05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

a phob Awdurdod Lleol arall 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb uchod am y tro cyntaf ar 23 Hydref. Mae rhagor o 

wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys testun llawn y ddeiseb a’r ohebiaeth a 

ddaeth i law hyd yma, i’w gweld ar wefan y Cynulliad yn: 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=22578&Opt=3 

Yn ein cyfarfod, cytunodd yr Aelodau y dylwn ysgrifennu atoch i dynnu’ch sylw at 

y ddeiseb o ystyried bod eich Pwyllgor yn gyfrifol am graffu ar agweddau ar y 

broses o gyllido awdurdodau lleol o gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2019/20.  

Cytunodd yr Aelodau hefyd i ysgrifennu at: 

• bob awdurdod lleol a CLlLC i ofyn am eu barn am broses gyllidebu

Llywodraeth Cymru a'r anawsterau sy’n wynebu awdurdodau lleol ar hyn o

bryd;

• Ysgrifennydd y Cabinet yn gofyn iddo:

o roi rhagor o fanylion am y dyraniadau cyllideb drafft ar gyfer 

llywodraeth leol ar ôl cyhoeddi’r cynlluniau gwariant ar 23 Hydref;  

o esbonio sut y bydd y £30 miliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer Gofal 

Cymdeithasol a nodwyd yn y gyllideb ddrafft yn cael ei ddyrannu a'i 

ddarparu. 

Os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at y tîm clercio yn 

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru   

Cadeiryddion y Pwyllgorau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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Yn gywir 

David J Rowlands AC 

Cadeirydd 
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8 Tachwedd 2018 

Annwyl Lywydd, 

AMSERLEN Y BIL OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 

Rwy’n ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i roi gwybod i chi fy mod wedi cymryd yr 

awenau fel yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus 

(Cymru) ar ran y Pwyllgor Cyllid. 

Ar 17 Ebrill 2018, ysgrifennodd fy rhagflaenydd at y Pwyllgor Busnes i roi gwybod 

i chi y byddai’n debygol y byddai angen estyniad i’r terfyn amser y cytunwyd arno 

o’r blaen ar gyfer trafodion Cyfnod 2 o’r Bil, nes y cytunir ar benderfyniad 

ariannol. 

Fel y gwyddoch, cafodd y penderfyniad ariannol ei gytuno yn y Cyfarfod Llawn ar 

17 Gorffennaf 2018. Yn dilyn y penderfyniad hwn, cynhaliwyd ymgynghoriad â 

Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (CLlLCh) a 

chynigiwn 8 Chwefror 2019 fel terfyn amser i gwblhau Cyfnod 2. Mae’r dyddiad 

hwn hefyd yn ystyried argaeledd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i fynd i 

gyfarfod Cyfnod 2 y Pwyllgor CLlLCh.  

Byddwn yn ddiolchgar pe bai’r Pwyllgor Busnes yn ystyried fy nghais am y terfyn 

amser ar gyfer trafodion Cyfnod 2, sef 8 Chwefror 2019. Rwyf wedi atodi fersiwn 

ddiwygiedig o’r amserlen sydd hefyd yn cynnwys dyddiadau dangosol ar gyfer 

Cyfnodau 3 a 4. 

Yn gywir 

Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd 

copi at John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 
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Atodiad 

Amserlen ddiwygiedig – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

CARREG FILLTIR DYDDIAD 

1. Cyflwyno’r Bil  Dydd Llun 2 Hydref 

2017 

2. Terfyn amser ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 

1 y Pwyllgor 

Dydd Gwener 9 

Mawrth 2018 

3. Diwedd Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod 

Llawn ar egwyddorion cyffredinol y Bil  

Dydd Mercher 21 

Mawrth 2018 

4. Dechrau Cyfnod 2 Dydd Iau 22 Mawrth 

2018 

5. Pasio’r Penderfyniad Ariannol Dydd Mawrth 17 

Gorffennaf 2018 

6. Diwedd Cyfnod 2 – terfyn amser ar gyfer 

Cyfnod 2 y Pwyllgor  

Dydd Gwener 8 

Chwefror 2019 

7. Dechrau Cyfnod 31 Dydd Llun 11 

Chwefror 2019 

8. Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn2   Dydd Mercher 13 

Mawrth 2019 

9. Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn Dydd Mercher 20 

Mawrth 2019 

10. Cydsyniad Brenhinol I’w gyhoeddi 

 

 

                                       

1 Mae Cyfnod 3 yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i Gyfnod 2 ddod i ben. 

2 Rhaid i 15 diwrnod gwaith o leiaf fynd heibio rhwng dechrau Cyfnod 3 a dyddiad cyfarfod cyntaf 

y Cynulliad sy’n ystyried trafodion Cyfnod 3.  
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