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Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 
 

Dyddiad: 9 Hydref 2014 
 
Amser: 9.00am i 9.45pm   

 
Papur tystiolaeth – Cyllideb Ddrafft 2015-16: Asesiad Integredig Strategol o 
Effaith 

 
Cyflwyniad 

 
1. Darparu gwybodaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 

i gefnogi'r gwaith o graffu ar Gyllideb Ddrafft 2015-16.   
 

Cefndir 
 

2. Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i asesu effaith ei phenderfyniadau 
gwario ar bobl Cymru.  Yng Nghyllideb Ddrafft 2011-12, Llywodraeth Cymru 
oedd y Weinyddiaeth gyntaf yn y DU i asesu effaith ei chynlluniau gwario.  Ers 
hynny, mae'r Llywodraeth wedi ymdrechu i wella'r dull gweithredu yn barhaus o 
flwyddyn i flwyddyn. 
 

3. Cyhoeddwyd Asesiad Integredig Strategol o Effaith (SIIA) Cyllideb Ddrafft 2015-
16 fel dogfen annibynnol ochr yn ochr â'r Gyllideb Ddrafft ar 30 Medi 2014.   
 
Cyd-destun Strategol 
 

4. Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn nodi ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu 
cymdeithas decach lle y gall pawb wneud y gorau o'u galluoedd a chyfrannu at y 
gymuned y maent yn byw ynddi.  Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n galed i 
ystyried effaith ei phenderfyniadau gwario, gan gynnwys yr effaith ar gyfle 
cyfartal, drwy gynnal asesiad o effaith ei chyllideb.  Mae'r dull gweithredu hwn, 
sy'n gweithio'n effeithiol ar draws portffolio pob Gweinidog a'r sector cyhoeddus 
ehangach i gyflawni'r canlyniadau rydym am eu gweld ar gyfer Cymru, yn 
hollbwysig yn yr hinsawdd ariannol ac economaidd gyfredol.   
 

5. Bydd Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn adeiladu ar y dull 
gweithredu hwn ac yn cynnwys yn y gyfraith chwe nod unedig, clir ar gyfer 
dyfodol Cymru y bydd pob un ohonom yn ymdrechu i'w cyflawni - darparant 
weledigaeth a rennir ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.  Y nodau hyn yw 
cael Cymru lewyrchus; gydnerth; iachach; mwy cyfartal; â chymunedau 
cydlynus; a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu.  
 

Cyllideb Ddrafft 2015-16:  Asesiad Integredig Strategol o Effaith 
 

6. Y llynedd, nododd y Llywodraeth ei bwriad i symud tuag at ddull gweithredu mwy 
integredig o ymdrin â'r asesiad o effaith y gyllideb.  Daeth y Llywodraeth i'r 
casgliad bod asesiad integredig yn rhoi asesiad mwy realistig o effaith gyffredinol 
penderfyniadau gwario a chydnabuwyd, yng nghyd-destun cyllidebau sy'n 
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lleihau, nad oes un ateb bob tro a fydd yn rheoli effaith penderfyniad ym mhob 
maes.   
 

7. Yn unol â hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio asesiad strategol ac 
integredig o'r gyllideb, sy'n ystyried cydraddoldeb, trechu tlodi ac anfantais 
economaidd-gymdeithasol, hawliau plant a'r iaith Gymraeg.  Mae'r dull 
gweithredu hwn yn adlewyrchu pwysigrwydd ystyried cynaliadwyedd 
penderfyniadau a'r nodau ac amcanion a nodir ym Mil Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru), gan gynnwys y ffocws ar atal, cydweithredu a gwneud 
penderfyniadau hirdymor.  Mae'r dull gweithredu integredig hwn hefyd yn 
cydnabod y gydberthynas rhwng effeithiau gwahanol.   
 

8. Nodir dull gweithredu'r Llywodraeth o dan bob maes isod: 
 

Cydraddoldeb 
  
o Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol ym mis 

Ebrill 2012, yn dilyn ymgysylltu helaeth â'r cyhoedd.  Mae'r cynllun a'r wyth 
Amcan Cydraddoldeb sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a geir ynddo, yn nodi 
meysydd o anghydraddoldeb llwyr ac yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd i'r 
afael â'r rhain er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i bobl Cymru.   

 
o Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod Dyletswydd Cydraddoldeb 

Gyffredinol ar awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru i roi 'ystyriaeth briodol' i'r 
angen i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, yn 
ogystal â hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n 
rhannu nodwedd warchodedig a'r rhai nad ydynt yn rhannu nodwedd 
warchodedig.  Mae'r Dyletswyddau Penodol, fel y'u nodir yn Rheoliadau 
Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 wedi'u 
llunio er mwyn helpu awdurdodau i gydymffurfio a'u Dyletswydd Gyffredinol, 
ac maent yn cynnwys y gofyniad i asesu effeithiau posibl ar gydraddoldeb 
wrth wneud penderfyniadau. Mae'r asesiad o effaith y Gyllideb yn gyfle i 
Lywodraeth Cymru ddangos ei bod wedi rhoi 'sylw dyledus' i nodau'r 
Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol.  

 
o Fel sail bellach i ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gydraddoldeb, mae'r 

ddyletswydd o dan Adran 77 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, i wneud 
trefniadau i sicrhau bod ei swyddogaethau'n cael eu harfer, gan roi sylw 
dyledus i'r egwyddor y dylai fod cyfle cyfartal i bawb.  

 
Trechu Tlodi ac anfantais economaidd-gymdeithasol 

 
o Mae blaenoriaethu anghenion y tlotaf a diogelu'r rhai mwyaf difreintiedig a 

mwyaf agored i niwed yn hollbwysig, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd 
gyfredol.  Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Cynllun Gweithredu ar 
gyfer Trechu Tlodi yn darparu fframwaith pwysig, ac mae'r camau gweithredu 
i drechu tlodi a chamau gweithredu i leihau anghydraddoldebau nid yn unig yn 
ategu ei gilydd ond yn adeiladu ar ei gilydd hefyd. 
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o Dengys y dystiolaeth fod pobl sydd â nodweddion gwarchodedig penodol yn 
wynebu mwy o risg o fyw mewn cartrefi incwm isel ac felly bydd mentrau sy'n 
trechu tlodi yn cael effaith gadarnhaol ar y grwpiau hynny.  Gwyddom hefyd 
fod rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, rhieni unigol (merched yn 
bennaf), a phobl iau nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant yn 
wynebu mwy o risg o fyw mewn cartrefi incwm isel.  Yn arbennig, mae 
cynrychiolaeth anghymesur o bobl anabl mewn cartrefi economaidd 
anweithgar a chartrefi heb waith.  Byddwn yn parhau i nodi cyfleoedd i gysoni 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Llywodraeth Cymru â'r amcanion yn y 
Strategaeth Tlodi Plant a'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, a helpu'r 
plant a'r teuluoedd hynny sydd â nodweddion gwarchodedig penodol.   

 
Hawliau Plant 

 
o Yn 2011, Cymru oedd y Weinyddiaeth gyntaf yn y DU i gynnwys hawliau plant 

o fewn cyfraith ddomestig pan gyflwynwyd Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 
(Cymru) 2011.  Mae'r Mesur yn ymgorffori'r ystyriaeth o Gonfensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) a'r protocolau dewisol 
yng nghyfraith Cymru.  Mae'r brif ddyletswydd sy'n ofynnol yn y Mesur, o dan 
adran 1, yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion roi ystyriaeth briodol i'r 
UNCRC.  Mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i holl Weinidogion Cymru 
ystyried hawliau plant wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau.  Mae Cynllun 
Hawliau Plant 2014 yn nodi'r trefniadau sydd gennym ar waith i gydymffurfio 
â'r ddyletswydd i roi ystyriaeth briodol i'r UNCRC ac yn adlewyrchu'r 
ymrwymiad parhaus i hawliau plant.  Gall y broses o roi ystyriaeth briodol 
amrywio o feddwl am effaith penderfyniadau ar blant yn ystod gweithgareddau 
gwaith o ddydd i ddydd, i'r defnydd ffurfiol o ddull asesu effaith strwythuredig 
wedi'i ategu gan gofnod o'r canlyniadau.  Mae Gweinidogion wedi ystyried 
effaith eu penderfyniadau gwario ar y plant a'r bobl ifanc fel rhan o'r SIIA. 

 
Yr Iaith Gymraeg 

 
o Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld y Gymraeg yn ffynnu yng 

Nghymru, a nifer y bobl sy'n siarad ac yn defnyddio'r iaith yn cynyddu.  
Cynhelir Asesiadau o Effaith ar y Gymraeg ar bob polisi a chynnig 
deddfwriaethol a gyflwynir.  Dros y blynyddoedd diwethaf, mae prif ffrydio 
materion Cymraeg yn y broses o wneud polisïau a chyflwyno rhaglenni wedi 
golygu bod gwasanaethau'n cael eu datblygu a'u bod ar gael ar sail gwbl 
ddwyieithog, a defnyddwyr y gwasanaethau sy'n dewis pa iaith i'w defnyddio.   

 
o O 2015-16, yn unol â'r dyletswyddau a osodwyd o dan Fesur newydd y 

Gymraeg (Cymru) 2011, bydd rhwymedigaeth statudol ar y rhai sy'n llunio 
polisïau i ystyried yr effaith ar y Gymraeg wrth ddatblygu polisïau.  Mae gwaith 
eisoes yn mynd rhagddo i sicrhau bod prosesau ar waith er mwyn sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru yn cyrraedd y safonau hyn.  Un o themâu allweddol y 
Datganiad Polisi drafft diweddar Iaith Fyw: Iaith Byw - Symud Ymlaen, yw'r 
angen am gynllunio strategol gwell ar gyfer y Gymraeg.  Rhaid i Lywodraeth a 
chymdeithas ddinesig ymgorffori egwyddorion cynllunio iaith mewn cynlluniau 
strategol prif ffrwd.  Rydym am i arweinwyr gymryd mwy o gyfrifoldeb am y 
Gymraeg; ac i hyrwyddo'r iaith fel rhywbeth sydd yr un mor ganolog i 
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ddatblygu economaidd ag y mae i weithgarwch diwylliannol.  Fel y cyfryw, 
bydd Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn rhoi'r iaith Gymraeg ffyniannus 
wrth wraidd y broses o ddiffinio Cymru gynaliadwy.  Bydd y Bil yn garreg filltir 
bwysig i'r iaith, gan bwysleisio ei statws swyddogol a bydd yn helpu i sicrhau 
bod y Gymraeg yn rhan amlwg o'r agenda yng Nghymru ymhell i'r dyfodol. 

 
o Rydym wedi cymryd camau i ystyried effaith cynlluniau gwario eleni ar y 

Gymraeg, ond yn cydnabod mai dechrau'r broses yw hyn a bod mwy o waith 
i'w wneud i ymgorffori'r arferion hyn ym mhob rhan o'r Llywodraeth.  Rydym 
yn ymrwymedig i wella ein dull o asesu effaith gwariant ar brosiectau iaith 
Gymraeg.   

 
Datblygu Cynaliadwy 

 
o Mae datblygu cynaliadwy yn ategu cynlluniau gwario'r Llywodraeth.  Mae hyn 

yn golygu bod penderfyniadau yn gynaliadwy yn ariannol.  Yn yr un modd, 
mae'n golygu seilio penderfyniadau am flaenoriaethau ar dystiolaeth gadarn a 
sicrhau ein bod yn cydbwyso goblygiadau byrdymor â'r effaith tymor hwy ar 
ein hamcanion strategol.  Daw'r math hwn o ystyriaeth yn bwysicach nag 
erioed wrth i gyllidebau leihau ac wrth i ni wynebu penderfyniadau am ble i 
leihau'r gwariant yn hytrach na ble i fuddsoddi adnoddau ychwanegol.  Mae 
datblygu cynaliadwy wedi deillio o'r angen am fodel datblygu nad oedd yn 
canolbwyntio ar dwf economaidd yn unig, er mwyn ymateb i ymwybyddiaeth 
amgylcheddol a chyfiawnder cymdeithasol gynyddol.  Mae datblygu 
cynaliadwy wrth wraidd agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac mae 
wedi bod wrth wraidd ei chyfansoddiad ers 1998.   

 
o Bydd Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn rhoi datblygu cynaliadwy 

wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac mae hyn yn golygu 
ystyried effeithiau hirdymor, boed yn economaidd, amgylcheddol neu 
gymdeithasol.  Bydd datblygiad y Bil yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
wella ein dealltwriaeth o ddatblygu cynaliadwy yn y dyfodol yn ogystal ag 
integreiddio'r gwaith hwn yn well.  Mae sicrhau bod penderfyniadau yn gyson 
ag ymddygiad datblygu cynaliadwy yn rhan annatod o'r egwyddor datblygu 
cynaliadwy a nodir yn y Bil: meddylfryd hirdymor; integreiddio; gweithio ar 
draws ffiniau sefydliadol; canolbwyntio ar atal; ymgysylltu a chymryd rhan. 
Mae'r rhain yn diffinio'r hyn a olygwn gan lywodraethu da ar gyfer datblygu 
cynaliadwy yn y Bil.   

 
Cyllideb Ddrafft 2015-16: Penderfyniadau Allweddol 

 
9. Mae'r Llywodraeth wedi ystyried effaith ei phenderfyniadau gwario fel rhan 

annatod o'r broses o gynllunio cyllideb.  Mae hyn yn golygu, mewn sawl achos, 
ein bod eisoes wedi cymryd camau cynnar yn y broses o bennu'r gyllideb i leihau 
effeithiau negyddol.  Adlewyrchir yr ystyriaethau hyn yng nghyflwyniad yr SIIA, 
lle rydym wedi ceisio tynnu sylw at benderfyniadau allweddol, gan gynnwys y 
rhai sy'n arwain at effaith gadarnhaol, yn ogystal â'r camau rydym wedi'u cymryd 
i leihau effeithiau negyddol o bosibl.  Wrth fabwysiadu'r dull gweithredu hwn, 
mae'n bwysig ein bod yn cydbwyso ein hystyriaethau rhwng yr asesiadau effaith 
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amrywiol er mwyn nodi pob cyfle posibl i leihau'r effeithiau.  Mae enghreifftiau o'r 
penderfyniadau allweddol a wnaethom yn cynnwys y rhai canlynol: 
 
o Iechyd a Lles - mae'r cyllid ychwanegol o £225m ar gyfer iechyd yn 2015-16 

yn ymateb i dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth Nuffield.  Bydd y cyllid hwn yn 
cael effaith gadarnhaol ar bob defnyddiwr gwasanaeth ond yn enwedig ar 
gartrefi incwm isel, gan fod ymchwil yn awgrymu bod gwario ar wasanaethau 
cyhoeddus megis iechyd ac addysg yn lleihau anghydraddoldeb.   

 
o Twf a Swyddi Cynaliadwy - bydd y cyfalaf ychwanegol o £90m, gan gynnwys 

£11.2m ychwanegol eleni, yn helpu i gyflawni blaenoriaethau buddsoddi'r 
Llywodraeth.  Mae'r pecyn yn cynnwys £37m ar gyfer amrywiaeth o fentrau 
tai, £2m i adnewyddu, ymestyn, adleoli neu ddatblygu Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr a £5m ar gyfer cynllun Twf Gwyrdd Cymru, sydd â'r nod o geisio 
cynyddu a chyflymu prosiectau ynni i hwyluso hyd at £500m o fuddsoddiad 
yng Nghymru. 

 
o Cyrhaeddiad Addysgol – caiff y penderfyniad i gadw'r cyllid i ddiogelu 

cyllidebau ysgolion ar 1% yn uwch na'r newidiadau yn Nherfyn Gwariant 
Adrannol (DEL) Cymru yn ystod cyfnod yr Adolygiad hwn o Wariant effaith 
gadarnhaol ar blant a phobl ifanc, yn enwedig o ran gwella cyrhaeddiad 
addysgol plant a phobl ifanc o gartrefi incwm isel a lleihau nifer y rhai nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, sy'n ganolog i'n Cynllun 
Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi. 

 
o Cefnogi Plant, Teuluoedd a Chymunedau Difreintiedig - mae Llywodraeth 

Cymru yn parhau i gefnogi Buddiannau Cyffredinol, sy'n cyfrannu at greu 
cymdeithas fwy cyfartal.  Mae'r mentrau hyn yn cefnogi'r rhai mwyaf 
difreintiedig a mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas a hefyd y rhai sy'n 
colli'r cyfle i gael cymorth prawf modd o drwch blewyn. 

 
10. Mae realiti lleihau cyllidebau yn golygu bod yn rhaid gwneud penderfyniadau 

anodd.  Yn yr un modd, mae ffocws gwariant cyhoeddus yn golygu bod y 
gostyngiadau hynny bron bob tro yn debygol o arwain at effeithiau negyddol.  Yn 
y cyd-destun hwn, mae'r Llywodraeth yn parhau i fod yn ymrwymedig i reoli 
risgiau mewn ffordd sy'n sicrhau nad oes unrhyw grŵp yn wynebu effeithiau 
anghymesur - mae'r dull integredig o ymdrin ag asesiadau o effaith yn hollbwysig 
i gefnogi'r gwaith hwnnw. 
 

11. Mewn rhai achosion, mae Llywodraeth Cymru wedi barnu bod yr effeithiau posibl 
yn rhy fawr a newidiodd ei chynlluniau yn unol â hynny.  Er enghraifft, datgelodd 
y dystiolaeth a ddaeth i'r amlwg o'r asesiad o effaith fod pwysau demograffig 
wedi arwain at ddyblu gwariant bron ar wasanaethau cymdeithasol ers 2001-02.  
Ategwyd y pryderon hyn gan lywodraeth leol hefyd.  Wrth ystyried effaith 
gostyngiadau arfaethedig ar lywodraeth leol, newidiodd Llywodraeth Cymru ei 
chynlluniau er mwyn ymateb i'r dystiolaeth hon a neilltuodd £10m ychwanegol i 
awdurdodau lleol i gydnabod y pwysau ym maes gwasanaethau cymdeithasol 
a'u cyfraniad at yr agenda iechyd.  
 
Gwariant Ataliol 
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12. Cydnabu Llywodraeth Cymru na fu'r gwaith o sicrhau'r defnydd gorau posibl o'r 

adnoddau sydd ar gael erioed mor bwysig, yn enwedig i'r rhai sy'n darparu 
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  Mae ymrwymiad y Llywodraeth i 
wariant ataliol, sy'n ategu Cyllideb Ddrafft 2015-16, yn rhan annatod o'r broses o 
lunio polisïau cynaliadwy ac yn elfen allweddol yn y broses o lunio'r 
penderfyniadau a wneir ar hyn o bryd i leihau pwysau ar wasanaethau 
cyhoeddus yn y dyfodol. Yn unol â hyn, mae cynlluniau gwario'r Llywodraeth yn 
helpu i hyrwyddo newid tuag at wariant ataliol.  
 

13. Mae enghreifftiau o'r dull ataliol hwn yn cynnwys y penderfyniadau canlynol:  
 
o £17.6m i gefnogi rhaglenni imiwneiddio a brechu, gan gynnwys y brechiad 

rhag y ffliw tymhorol i blant a brechiad yr eryr i bobl hŷn;  
 

o £12.1m ar gyfer Rhaglen Her Ysgolion;   
 

o £5.2m, yn 2015-16, i gefnogi amrywiaeth o fentrau a anelir at atal a lleihau 
troseddau ieuenctid, yn bennaf drwy'r Gronfa Atal Troseddau Ieuenctid;  
 

o £2.2m i gefnogi Gwasanaethau Cynghori fel y gallant barhau â'u gwaith ataliol 
sy'n cynnig cyngor a chymorth i bobl ar gyllidebu, dyledion a budd-daliadau, 
gyda'r nod o helpu pobl cyn iddynt wynebu sefyllfa lle mae'n rhaid iddynt 
chwilio am ffynonellau arian megis y Gronfa Cymorth Dewisol.    

 
Tystiolaeth  

 
14. Mae tystiolaeth ynghylch nodweddion penodol yn gyfyngedig iawn o hyd, sy'n ei 

gwneud hi'n anodd asesu effaith bosibl ein penderfyniadau gwario ar y grwpiau 
gwarchodedig hyn yn gywir.  Fel rhan o'n hymrwymiad i wella'r sail dystiolaeth, 
rydym wedi cynnal adolygiad o'r dystiolaeth ar anghydraddoldeb yng Nghymru. 
 

15. Wrth gynnal yr adolygiad, casglwyd data yn bennaf o arolygon cenedlaethol a 
rhai ar lefel y DU (cafodd yr olaf ei ddadgyfuno i lefel Cymru).  Yn ogystal, 
defnyddiwyd data gweinyddol ac arolygon llai i lenwi rhai o'r bylchau yn ein 
gwybodaeth.  Fe'i trefnir yn gyffredinol ar sail themâu penodol (e.e. Addysg, 
Iechyd, Trafnidiaeth ac ati).  Rhennir y themâu hyn ymhellach yn ôl nodwedd 
warchodedig. Bwriedir i'r strwythur hwn helpu defnyddwyr i ddod o hyd i 
wybodaeth ddefnyddiol yn gyflym ond mae ganddo ail ddiben hefyd sef tynnu 
sylw at y bylchau sy'n weddill yn ein sail dystiolaeth.  Caiff yr adroddiad ei 
gyhoeddi ar 6 Hydref.   
 

16. Mae'r adroddiad yn ddogfen fyw, a gaiff ei diweddaru bob blwyddyn wrth i ddata 
arolygon newydd ac ymchwil newydd ddod ar gael.  Bwriedir iddo weithredu fel 
adnodd a fydd yn helpu i ystyried effeithiau  ar gydraddoldeb fel rhan o'r broses o 
ddatblygu polisïau.   
 

Ymgysylltu 
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17. Mae ein dull o ymdrin â'r Asesiad Integredig Strategol o Effaith wedi'i lywio gan 
argymhellion gan randdeiliaid amrywiol, gan gynnwys Pwyllgorau'r Cynulliad, 
Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE) a'r Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol.   
 
Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb 
 

18. Yn yr Asesiad o Effaith Cyllideb Ddrafft 2013-14 ar Gydraddoldeb, ymrwymodd 
Llywodraeth Cymru i sefydlu Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb 
(BAGE) o fewn Llywodraeth Cymru.   Sefydlwyd y grŵp hwn ym mis Rhagfyr 
2012 a chynhaliodd ei gyfarfod cyntaf ym mis Mawrth 2013.  Mae'r Grŵp yn 
cynnwys nifer o gynrychiolwyr mewnol Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr 
allanol o sefydliadau cydraddoldeb yn y trydydd sector a'r sector gwirfoddol yn 
ogystal ag economegydd academaidd fel cynghorydd a benodwyd gan 
Weinidogion Cymru.  
 

19. Mae gan y Grŵp ran allweddol i'w chwarae wrth gefnogi gwelliant parhaus o ran 
Asesiad o Effaith Cyllideb Llywodraeth Cymru. Mae'n darparu fforwm ar gyfer 
rhannu a thrafod natur yr anghydraddoldebau yng Nghymru ac mae'n ffynhonnell 
werthfawr o gyngor ac yn sianel ymgysylltu allweddol.   
 
Aelodaeth 
 

20. Yn 2012-13, cadeiriwyd y BAGE gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y 
Llywodraeth, a oedd yn gyfrifol am gydraddoldeb.  Ers mis Gorffennaf 2013, 
mae'r grŵp wedi cael ei gyd-gadeirio gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y 
Llywodraeth a'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.  Cynrychiolir y grwpiau 
canlynol ar y BAGE: 

 
o WEN Cymru 
o Race Equality First 
o Stonewall 
o Anabledd Cymru 
o Age Cymru 
o Grŵp Monitro UNCRC  
o TUC Cymru 
o CGGC 
o CLlLC 
o Y GIG (Arweinydd Cydraddoldeb) 
o Aelod Academaidd (Caroline Joll, Ysgol Fusnes Caerdydd) 
o Pennaeth Dyfodol Tecach, Llywodraeth Cymru 
o Pennaeth Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru 

 
21. Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn sefydliad cynghori 

annibynnol ac mae'n anfon cynrychiolydd i gyfarfodydd y grŵp i roi cyngor.   
 
Crynodeb o'r Gwaith 
 

22. Ffocws allweddol trafodaethau a gwaith y Grŵp hyd yma fu meithrin 
dealltwriaeth o broses Cyllideb Llywodraeth Cymru ei hun, yr amgylchedd 



8 
 

economaidd cyfredol, a'r ffordd y mae'r rhain yn cyfyngu ar ein hystyriaethau 
ynglŷn â chydraddoldeb.  Mae hyn wedi arwain at ffocws pendant ar 
bwysigrwydd creu sail dystiolaeth gadarn, a sicrhau yr ymgysylltir â phobl sydd â 
nodweddion gwarchodedig ledled Cymru, fel y gellir nodi a deall natur y materion 
sylfaenol sy'n ymwneud â chydraddoldeb.   
 

23. Mae'r grŵp nid yn unig yn ystyried y dystiolaeth a'r effaith ar nodweddion 
gwarchodedig (fel y'u manylir yn Neddf Cydraddoldeb 2010), ond hefyd yn 
ystyried y dystiolaeth ynghylch grwpiau economaidd-gymdeithasol gwahanol.  
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i fabwysiadu'r dull gweithredu 
ehangach hwn i ddeall yn well natur yr anghydraddoldeb ac i sicrhau cysondeb â 
Chynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru.  Mae pynciau a 
materion a drafodwyd mewn gweithdai yn ystod y cyfnod hwn wedi cynnwys 
Datblygu'r Sail Dystiolaeth ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2015-16, Asesiad o Effaith 
Cyllideb Ddrafft 2015-16, Sut mae gwariant y Llywodraeth ar wasanaethau 
cyhoeddus yn effeithio ar anghydraddoldeb?, Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru), y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a Chynllun Buddsoddi yn 
Seilwaith Cymru. 
 

24. Trafodwyd y dull o ymdrin ag asesiad o effaith Cyllideb Ddrafft 2014-15 yng 
nghyfarfodydd Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE) ym mis 
Hydref 2013 a mis Ionawr 2014.  Cydnabu'r Aelodau yr her o asesu effaith y 
gyllideb mewn modd ystyrlon. Dywedodd y Grŵp fod y ddogfen yn rhy hir ac yn 
rhoi gormod o naratif a manylion. Dywedodd y byddai'n croesawu dull mwy 
penodol a throsolwg o effeithiau cadarnhaol a negyddol allweddol y 
penderfyniadau ar y gyllideb.  Awgrymodd y Grŵp y byddai dogfen fyrrach o 
lawer a oedd yn cynnwys llai o wybodaeth gefndirol, a mwy o ddefnydd o 
graffiau a thablau, yn fwy hygyrch i'r cyhoedd.  Wrth ddatblygu'r SIIA rydym wedi 
ymateb i'r adborth hwn a chymeradwywyd ein dull gweithredu gan y Grŵp yn 
gynharach eleni.     

 
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) 
 

25. Cyhoeddwyd Ymchwiliad Gwerthfawrogol o ddull gweithredu Llywodraeth Cymru 
o ymdrin ag Asesiad o Effaith y Gyllideb Ddrafft ar Gydraddoldeb ym mis 
Tachwedd 2012.  Tynnodd sylw at ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella'r 
Asesiad o Effaith ei Chyllideb ar Gydraddoldeb a gwnaeth sylwadau cadarnhaol 
ynglŷn â'r cynnydd a wnaed eisoes.     
 

26. Roedd canfyddiadau'r Ymchwiliad Gwerthfawrogol yn cynnwys cyfres o 
argymhellion i wella'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ymhellach, gan 
gynnwys ffocws cynyddol ar benderfyniadau strategol a gwelliannau i'r sail 
dystiolaeth.  Croesawodd y Llywodraeth yr argymhellion pan gyhoeddodd yr 
Asesiad o Effaith Cyllideb Ddrafft 2014-15.  Mae'r Llywodraeth hefyd wedi 
ystyried yr argymhellion o ran datblygu ei dull o ymdrin â Chyllideb Ddrafft 2015-
16, gan gynnwys y penderfyniad i symud i ddogfen fwy strategol a phenodol a 
chyhoeddi'r adolygiad o'r dystiolaeth.   
 
Taith Cyllideb 2014: Blaenoriaethau a Rhagolygon 
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27. Dros y chwe mis diwethaf mae'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi 
cynnal Taith Cyllideb 2014: Blaenoriaethau a Rhagolygon, a oedd yn cynnwys 
cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled Cymru.  Roedd y daith yn gyfle i 
gwrdd â staff sy'n gweithio yn y rheng flaen wrth ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus a gwrando arnynt - mewn awdurdodau lleol, ym meysydd iechyd a 
thai ac yn y Trydydd Sector.  Roedd hefyd yn cynnwys ymweliadau â 
phrosiectau i gwrdd â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn, megis 
prentisiaid a disgyblion, trigolion tai cymdeithasol a rhieni - i wrando ar eu barn 
ar y gwasanaethau a dderbyniant a'r hyn sydd bwysicaf iddynt. 
 

28. Un neges glir a ddeilliodd o Daith y Gyllideb oedd pwysigrwydd parhau i 
ganolbwyntio ar ddatblygu ffyrdd newydd o gydweithio, gan ganolbwyntio ar atal 
ac ymyrryd yn gynnar er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl 
Cymru. Mae'r cydweithredu hwn yn golygu integreiddio gwasanaethau yn well 
ond mae hefyd yn golygu cydweithio i ddatblygu datrysiadau newydd ac arloesol.  
Mewn cyllidebau blaenorol, mae'r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi 
tynnu sylw at bwysigrwydd buddsoddi nawr er mwyn arbed yn nes ymlaen. Mae'r 
dull ataliol hwn wedi cael ei groesawu drwy gydol Taith y Gyllideb ac mae'n 
amlwg bod yn rhaid inni barhau, ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng 
Nghymru, i anelu'r adnoddau tuag at ddulliau o atal ac ymyrryd yn gynnar, hyd y 
gellir. Bydd y dull gweithredu hwn hefyd yn cefnogi'r gwaith o ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel mewn ffordd sy'n gynaliadwy yn y tymor hwy, 
yn unol â nodau Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) ac adlewyrchir hyn 
yng Nghyllideb Ddrafft 2015-16. 

 
Rhagor o Wybodaeth 

 
29. Dylid darllen y papur tystiolaeth hwn ar y cyd â Naratif Cyllideb Ddrafft 2015-16 

a'r Asesiad Integredig Strategol o Effaith a geir yn:  
 
http://cymru.gov.uk/funding/budget/draft-budget-2015-16/?lang=cy 
 
 
 
 
Jane Hutt AC,       
Y Gweinidog Cyllid a Busnes Y Llywodraeth 
 
  
  
Lesley Griffiths AC, 
Y Gweinidog Cymundeau a Threchi Tlodi 
 

http://wales.gov.uk/funding/budget/draft-budget-2015-16/?lang=en

