
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA(P)JJ/4286/18 
 

 
 

 
 

6 Rhagfyr 2018 
 
Annwyl John, 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Tachwedd yn gofyn am eglurhad ar y materion a 
godwyd gan aelodau’r Pwyllgor yn ystod y ddadl yn y cyfarfod llawn ar 26 Medi. 
 
Mae’r wybodaeth ychwanegol y gofynnoch amdani yn yr atodiad amgaeëdig.  
 
 
Yn gywir  
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Rhif Y Wybodaeth  
a Geisiwyd 

Ymateb i’r Cais 

1 Mwy o wybodaeth am sut 
y bydd Llywodraeth 
Cymru yn annog 
sefydliadau’r sector 
cyhoeddus i ddilyn ei 
esiampl o ddarparu 
opsiynau gwaith hyblyg. 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wrthi’n cwblhau adolygiad ar 
gydymffurfiaeth y sector cyhoeddus yng Nghymru â’r ddyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus. Mae’n rhaid ystyried gweithio hyblyg fel rhan o’n hamcanion ehangach o dan y 
ddyletswydd os ydym am weld newid gwirioneddol yng Nghymru. Ar ôl i ni ystyried 
canfyddiadau adolygiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, byddwn yn ymgysylltu 
â sefydliadau’r Sector Cyhoeddus mewn perthynas â’u dull o gyflawni’r ddyletswydd. 

2 Eglurhad ynghylch pa 
bryd y bydd y canllaw 
recriwtio i’r cyrff 
llywodraethu ysgol yn 
cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru, yn dilyn 
derbyn argymhellion  5 a 
6. 
 

Mae’r adolygiad o dâl ac amodau athrawon wedi ystyried y Ddogfen Gyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol yng Nghymru a’r llu o ganllawiau sy’n ategu’r ddogfen, daeth i’r casgliad eu 
bod yn ddyrys a chymhleth, ac mai “prin yw’r bobl y daethom ar eu traws, yn enwedig yr 
athrawon eu hunain, sydd â dealltwriaeth glir o’r ddogfen bresennol.” Mae’n argymell 
ysgrifennu “Fframwaith Gyrfa, Amodau a Thâl ar gyfer Athrawon yng Nghymru” cydlynol 
newydd a dylai hyn sicrhau ‘dechrau newydd’ o safbwynt eglurder a hygyrchedd.  
 
Rwyf ar hyn o bryd yn ystyried y camau i sicrhau ymgysylltiad llawn â llywodraethwyr yn 
ystod y cyfnod trawsnewidiol hwn o ddiwygio addysg ac i sicrhau eu bod yn cael 
cefnogaeth lawn yn hynny o beth. FeI rhan o hyn, rwy’n rhagweld y bydd y Canllaw i’r 
Gyfraith i Lywodraethwyr yn cael ei ddiwygio ac y bydd y cymorth a’r hyfforddiant ehangach 
yn cael eu hadolygu. Disgwyliaf i’r gwaith hwn, a fydd yn cynnwys yr adran a nodir yn yr 
adroddiad hwn, fod wedi’i gwblhau cyn toriad yr haf yn 2019.  

3 Llywodraeth Cymru i 
sicrhau bod y busnesau 
sy’n cael cymorth 
ariannol ganddi yn cynnig 
trefniadau gweithio 
hyblyg, drwy wneud hyn 
yn ofyniad allweddol o’r 
cytundeb economaidd.  
 

Fel rydym wedi datgan yn gwbl glir, rydym yn mabwysiadu dull ailadroddus o gyflawni’r 
Contract Economaidd ac rydym wedi ymrwymo i gynnal archwiliadau cyfnodol ohono. Mae’r 
archwiliad cyntaf wedi dechrau eisoes a disgwyliwn iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y 
flwyddyn. Byddwn yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r archwiliad i lywio unrhyw newidiadau 
i’r Contract Economaidd yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi ymrwymo i ailedrych ar y Contract 
Economaidd pan gyhoeddir adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg yn y Gwanwyn. Bydd hyn yn 
gyfle i adolygu ac ystyried y pedair darpariaeth bresennol yn y Cytundeb Economaidd, ac ar 
yr un pryd yn cydnabod bod rhaid cael cydbwysedd rhwng ychwanegu rhagor o 
ddarpariaethau a’r perygl o’r Contract Economaidd yn troi’n rhestr anhylaw o anghenion 
penodol.  
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4 Ymrwymiad i ddarparu 
ymateb pellach a 
manylach i argymhellion 
9, 12, 28 a 34, ar ôl 
derbyn adroddiad y 
Comisiwn Gwaith Teg. 
 

Gweler rhif 3 uchod. 

5 Adolygiad ar unwaith am 
ddulliau darparu cyngor a 
chefnogaeth Busnes 
Cymru. Credwn fod ein 
hadroddiad yn cyflwyno 
dadl dros i’r adolygiad 
ddigwydd fel mater o frys.  
 

O dan Gadeiryddiaeth Robert Lloyd Griffiths (Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwr 
Cymru), mae Bwrdd Strategol Busnes Cymru yn goruchwylio Gwasanaeth Busnes Cymru i 
lywio’r ffordd y darperir y gwasanaeth a chynnig cyngor strategol am anghenion 
entrepreneuriaid a Busnesau Bach a Chanolig Cymru i sicrhau datblygiad a gwelliannau 
parhaus.   
 
O dan gyfarwyddyd y Bwrdd, cynhaliodd y Panel Entrepreneuriaeth Menywod adolygiad o 
sefyllfa entrepreneuriaeth menywod yng Nghymru, a gwnaed deg argymhelliad er mwyn 
gwella’r gefnogaeth i entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru, gan gynnwys yr angen i 
deilwra’r gwasanaethau cymorth busnes ymhellach i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar 
rywedd.  
 
Bydd Adroddiad y Panel a’r Canllaw Arferion Da cysylltiedig yn cael eu lansio ym mis 
Ionawr 2019. Mewn ymateb i’r Adroddiad, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun 
Gweithredu i gynnwys darparu hyfforddiant ychwanegol ar ymwybyddiaeth o rywedd i 
gynghorwyr Busnes Cymru, a’r staff arall perthnasol sy’n cydweithio ag entrepreneuriaid 
benywaidd, gan gynnwys recriwtio niwtral o ran y rhywiau a rhagfarn ddiarwybod.  
 

6 Ymateb pellach i 
argymhelliad 28, a oedd 
yn galw ar Lywodraeth 
Cymru i gynyddu’r 

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth fusnes i entrepreneuriaid a 
Busnesau Bach a Chanolig Cymru. Nid yw Busnes Cymru yn darparu cyngor yn 
uniongyrchol i gyflogeion.  
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ddarpariaeth o gyngor 
arbenigol i gyflogeion, 
gan gynnwys sut y mae 
Busnes Cymru yn 
darparu cyngor i 
gyflogeion.  
 

O dan Gadeiryddiaeth Robert Lloyd Griffiths (Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwr 
Cymru), mae Bwrdd Strategol Busnes Cymru yn goruchwylio Gwasanaeth Busnes Cymru i 
lywio’r ddarpariaeth o’r gwasanaeth a chynnig cyngor strategol am anghenion 
entrepreneuriaid a Busnesau Bach a Chanolig Cymru i sicrhau datblygiad a gwelliannau 
parhaus.   
   
O dan gyfarwyddyd y Bwrdd, cynhaliodd y Panel Entrepreneuriaeth Menywod adolygiad o 
sefyllfa entrepreneuriaeth menywod yng Nghymru, a gwnaed deg argymhelliad er mwyn 
gwella’r gefnogaeth i entrepreneuriaid benywaidd yng Nghymru, gan gynnwys yr angen i 
deilwra’r gwasanaethau cymorth busnes ymhellach i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar 
rywedd.  
 
Bydd Adroddiad y Panel a’r Canllaw Arferion Da cysylltiedig yn cael eu lansio ym mis 
Ionawr 2019. Mewn ymateb i’r Adroddiad, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynllun 
Gweithredu i gynnwys darparu hyfforddiant ychwanegol ar ymwybyddiaeth o rywedd i 
gynghorwyr Busnes Cymru, a’r staff arall perthnasol sy’n cydweithio ag entrepreneuriaid 
benywaidd. Yn ogystal, bydd Cynghorwyr Busnes Cymru yn parhau i gynghori’r Busnesau 
Bach a Chanolig am faterion yn ymwneud â beichiogrwydd, mamolaeth a chyflogaeth pan 
fo hynny’n briodol.   
 

7 Eglurder ynghylch pa 
bryd fydd yr adolygiad ar 
ddyletswyddau 
cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus wedi’i 
gwblhau, ac ymrwymiad i 
ddarparu diweddariad am 
y cynnydd a’r 
penderfyniadau erbyn 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cwblhau ei adolygiad o gydymffurfiaeth 
y sector cyhoeddus yng Nghymru â dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn ystyried canfyddiadau’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol fel 
rhan o adolygiad o ddyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, gan gynnwys cryfhau’r 
broses adrodd. Disgwylir cyhoeddi adroddiad monitro’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol ym mis Rhagfyr, ychydig yn hwyrach na’r disgwyl. Bydd yr ymgysylltu â’r cyrff 
cyhoeddus a restrir ynglŷn â’r materion dan sylw yn cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn 
newydd, yn gysylltiedig â datblygu ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer 2020-24. 
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diwedd 2018.  

8 Ar ben hynny, eglurhad 
manylach am y sail 
resymegol dros y 
penderfyniad i wneud y 
cynnig gofal plant, a 
chynlluniau gofal plant 
eraill, ar gael i blant 
rhwng dwy a phedair oed 
yn unig.  

Bydd Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal 
plant i rieni plant 3-4 oed sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Pan siaradom â 
rhieni sy’n dychwelyd i’r gwaith, gofal plant yw un o’r rhwystrau mwyaf cyffredin a nodir. 
Mae rhieni, yn enwedig mamau, yn dweud wrthym bod yn rhaid iddynt aros nes bod eu 
plant yn yr ysgol cyn dychwelyd i’r gwaith. Y sail resymegol dros roi’r cynnig i blant tair oed 
yw bod hyn yn gallu digwydd flwyddyn ynghynt.   
 
Bydd y Cynnig yn cyflawni yn erbyn un o ymrwymiadau’r maniffesto. Mae gennym raglenni 
eraill ar waith i gefnogi rhieni, er enghraifft Dechrau’n Deg.  
 
Yn ogystal, yn ddiweddar ysgrifennodd y Gweinidog at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg ynglŷn â’r rhaglenni cefnogi eraill a gynlluniwyd yn benodol i rieni sydd mewn 
hyfforddiant neu addysg, neu sydd angen cymorth i ddychwelyd i’r gwaith. Gellir darllen 
copi o’r llythyr ar y dudalen we ganlynol: 
 
http://senedd.assembly.wales/documents/s81290/Letter%20from%20the%20Minister%20fo
r%20Children%20Older%20People%20and%20Social%20Care%20the%20various%20sch
emes%20available%20t.pdf 
   
 

9 Enghreifftiau o 
benodiadau rhannu 
swydd i benodiadau 
cyhoeddus, fel 
amlinellwyd yn 
argymhelliad 2. 

 

Ac eithrio’r penodiad diweddar o bartneriaeth rhannu swydd i rôl y Cynghorydd 
Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol, mae’r rolau rhannu swydd ymhlith penodiadau cyhoeddus yn parhau’n 
gyfyngedig. Yn ddiweddar, sefydlodd Llywodraeth Cymru Uned Cyrff Cyhoeddus sydd â 
chyfrifoldeb dros gyflenwi’r rhan fwyaf o benodiadau cyhoeddus yn ganolog. Ategir hyn gan 
y datblygiad o strategaeth amrywiaeth gyda’r bwriad o wneud y broses benodi’n fwy 
cynhwysol ac i wella amrywiaeth y penodiadau cyhoeddus yng Nghymru. Fel rhan o’r 
strategaeth, ystyrir y cyfleoedd i rannu swyddi, ynghyd ag opsiynau am well ymgysylltu â 
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grwpiau gwarchodedig a mentrau rheoli talent i hyrwyddo cyfle cyfartal. Datblygir y 
strategaeth hon yn gydweithredol rhwng yr arweinwyr cyhoeddus a grwpiau rhanddeiliaid 
allweddol ledled Cymru.  
 

10 Mwy o fanylion am eich 
ymrwymiad y bydd yr 
adolygiad o dâl ac 
amodau athrawon yn rhoi 
ystyriaeth lawn i 
hyblygrwydd i gefnogi 
gofynion y patrymau 
gweithio, fel yr amlinellir 
yn yr ymateb i 
argymhelliad 6. 
 

Gweler rhif 2 uchod 

11 Yr amserlenni ar gyfer 
gweithredu’r gofyniad i 
sefydliadau gyhoeddi 
cyfraddau cadw staff sy’n 
dychwelyd ar ôl 
absenoldeb mamolaeth, 
ochr yn ochr ag adolygiad 
o Ddyletswyddau 
Cydraddoldeb y Sector 
Cyhoeddus.   

Rydym yn rhagweld y cynhwysir hyn yn y trefniadau newydd yn dilyn adolygiad o 
Ddyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ag ymgysylltu â’r cyrff cyhoeddus a 
restrwyd, fel yr amlinellwyd yn rhif 7 uchod. 

12 Mwy o wybodaeth am y 
gwasanaeth a ddarperir 
gan brosiect Rhieni, 
Gofal Plant a Chyflogaeth 
(PaCE) i’r rhieni sy’n 

Roedd yn ddrwg gennym glywed bod Sarah Rees ac eraill wedi ceisio cysylltu â’r prosiect 
Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth ond heb gael ymateb. Nid dyma’r safon o wasanaeth i 
gwsmeriaid yr ydyn yn anelu ati ac y ymddiheurwn am hynny.   
 
Cynhaliodd swyddogion prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth Llywodraeth Cymru 
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ceisio mynediad ato.  
Adroddodd Sarah Rees 
am ei hymdrechion i 
gysylltu â’r prosiect ag 
iddi beidio â chael 
ymateb, yn ogystal â nifer 
o bobl eraill a brofodd yr 
un anhawster. 

chwiliad trylwyr o’r e-byst a yrrwyd i flwch negeseuon e-bost PaCE (PaCE@gov.wales) ac 
ymddengys na dderbyniwyd e-bost oddi wrth Sarah Rees. Er mwyn gallu ymchwilio i hyn 
ymhellach yn ein rhwydwaith o dros 45 o gynghorwyr ledled Cymru, byddai’n ddefnyddiol 
pe gallai Sarah Rees ddarparu gwybodaeth am sut yr aeth ati i gysylltu â’r prosiect, boed 
drwy flwch negeseuon e-bost PaCE neu drwy gysylltu â chynghorydd unigol. Ar ôl inni gael 
y manylion hyn, gallwn fynd i’r afael ag unrhyw broblem i sicrhau nad yw’n digwydd eto i 
unrhyw un sy’n ceisio cysylltu â PaCE.  
 
Yn ogystal, os hoffai Sarah Rees ac eraill a geisiodd gysylltu â PaCE rannu eu manylion 
cyswllt â Sue Ashcroft, Prif Reolwr Gweithrediadau PaCE yn Llywodraeth Cymru, 
(sue.ashcroft@gov.wales), bydd Sue yn gwneud yn siŵr bod eu Cynghorydd PaCE lleol yn 
cysylltu â nhw yn ddi-oed, a’u bod yn cael gwasanaeth o’r ansawdd y dylen nhw fod wedi’i 
gael o’r cyswllt cyntaf.  

13 Unrhyw ddiweddariad 
pellach ynglŷn ag a fydd 
y Cynnig Gofal Plant ar 
gael i rieni sydd ddim yn 
gweithio ac, os felly, pryd.  

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn un o’r ymrwymiadau yn ein maniffesto sydd wedi’i anelu at 
rieni sy’n gweithio. Ar hyn o bryd, nid oes cynlluniau i ehangu’r Cynnig i rieni sydd ddim yn 
gweithio. Mae’r Cynnig yn cynnwys addysg gynnar a gofal plant, gydag o leiaf 10 awr o’r 
cyfanswm o 30 awr yn cynnwys addysg gynnar. Bydd elfen addysg gynnar y Cynnig yn 
parhau i fod yn ddarpariaeth gyffredinol.   
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