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Llywodraeth Cymru  

Cofnodion cyfarfod o'r Cabinet 
16 Medi 2019 

 
 
 

Yn 
bresennol:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ymddiheuri
adau  

Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC, y Prif Weinidog  
Rebecca Evans AC  
Lesley Griffiths AC 
Julie James AC  
Eluned Morgan AC  
Ken Skates AC  
Kirsty Williams AC  
Jeremy Miles AC  
Jane Hutt AC 
 
Shan Morgan, yr Ysgrifennydd Parhaol  
Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Swyddfa’r Prif Weinidog 
Carys Evans, Prif Ysgrifennydd Preifat Prif Weinidog Cymru  
Will Whiteley, Pennaeth Is-adran y Cabinet 
Toby Mason, Pennaeth Cyfathrebu Strategol 
Jane Runeckles, Cynghorydd Arbennig 
Alex Bevan, Cynghorydd Arbennig  
Madeleine Brindley, Cynghorydd Arbennig  
Dan Butler, Cynghorydd Arbennig 
Paul Griffiths, Cynghorydd Arbennig  
Clare Jenkins, Cynghorydd Arbennig  
Andrew Johnson, Cynghorydd Arbennig  
Tom Woodward, Cynghorydd Arbennig 
Christopher W Morgan, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet (cofnodion) 
Damian Roche, Ysgrifenyddiaeth y Cabinet 
Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys (eitem 2) 
Piers Bisson, Cyfarwyddwr y Trefniadau Pontio Ewropeaidd (eitem 3) 
Simon Brindle, Cyfarwyddwr Strategaeth Brexit (eitem 3)  
Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai (eitem 4) 
 

                Vaughan Gething AC  
 
 
Eitem 1: Busnes y Llywodraeth yn y Cyfarfod Llawn  
 
1.1 Ystyriodd y Cabinet gynnwys Grid y Cyfarfodydd Llawn, gan nodi bod un cwestiwn 

amserol, sy'n ymwneud â chyhoeddi dogfennau Operation Yellowhammer, wedi ei 
gyflwyno hyd yn hyn ar gyfer dydd Mercher.  
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Eitem 2: Goblygiadau Cylch Gwariant Llywodraeth y DU a'r wybodaeth ddiweddaraf 
am Baratoadau'r Gyllideb – diweddariad llafar  
 
2.1 Disgrifiodd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd beth fyddai’r prif oblygiadau i Gymru a'r 

paratoadau ar gyfer cyllideb Llywodraeth Cymru, a oedd yn deillio o'r datganiad ar 
y Cylch Gwariant a wnaed gan Ganghellor y Trysorlys ar 4 Medi.  

 
2.2 Er gwaethaf y penawdau yn y cyfryngau, nid oedd y Cylch Gwariant yn golygu bod 

y cyfnod o gyni wedi dod i ben fel yr oedd y Canghellor yn ei honni. Y realiti oedd y 
byddai cyllideb Llywodraeth Cymru yn 2020-21 yn dal i fod 2% yn is, neu £300m 
yn llai mewn termau real, nag yn 2010-11, ac y byddai Gweinidogion yn wynebu 
dewisiadau anodd yn ystod yr wythnosau nesaf. Nid oedd y cyllid ychwanegol yn 
golygu, hyd yn oed, bod gan  Lywodraeth Cymru yr un grym gwario ag yr oedd 
ganddi ddegawd yn ôl. 

 
2.3 Byddai'r gyllideb refeniw ar gyfer 2020-21 yn cynyddu £593 miliwn uwchlaw'r llinell 

sylfaen ar gyfer 2019-20, ac roedd hynny'n adlewyrchu cynnydd o 2.3% mewn 
termau real.  Roedd y Cylch Gwariant hefyd yn cynnwys cynnydd o £18 miliwn yn 
y gyllideb cyfalaf, a fyddai 2.4% yn uwch mewn termau real nag yn 2019-20. 

 
2.4 Roedd risgiau ac ansicrwydd yn tarfu ar y gwaith paratoi, megis amseriad a 

chynnwys Cyllideb Hydref Llywodraeth y DU, a oedd yn aneglur; a goblygiadau 
Brexit a'r effeithiau posibl y byddai ymadael heb gytundeb yn eu cael ar gynigion 
gwariant y dyfodol. Yn ogystal â hyn, roedd materion yn ymwneud â 
chynaliadwyedd cyhoeddiadau gwariant y DU, gan eu bod yn seiliedig ar 
ragolygon a oedd wedi dyddio, a'u bod hefyd yn seiliedig ar ymadael â'r UE mewn 
modd trefnus. Ar ben hynny, byddai'r setliadau tymor hir a oedd wedi eu 
hawgrymu ar gyfer y GIG ac ysgolion, yn cael eu penderfynu fel rhan o'r Adolygiad 
Cynhwysfawr o Wariant nesaf. Nid oedd gan Lywodraeth y DU fwyafrif yn Senedd 
San Steffan i sicrhau cytundeb ar gyfer ei chynlluniau gwariant. 

 
2.5 Oherwydd y risgiau a'r ansicrwydd, nid oedd hyder y byddai cyhoeddiadau 

gwariant Llywodraeth y DU yn gynaliadwy, nac ychwaith y byddai'n bosibl ar hyn o 
bryd i Lywodraeth y DU wneud penderfyniadau a fyddai'n effeithio ar gyllideb 
2020-21.  

 
2.6 Roedd y Gweinidog yn cydweithio gyda Phwyllgorau Busnes a Chyllid y Cynulliad i 

bennu amserlen derfynol ar gyfer craffu ar y gyllideb. Gan ddibynnu ar yr hyn sy'n 
cael ei gytuno ganddynt, byddai dyddiad cyhoeddi'r gyllideb ddrafft yn cael ei 
ddwyn ymlaen i 19 Tachwedd, a byddai'r gyllideb derfynol yn cael ei chyhoeddi ar 
4 Chwefror 2020.  
 

2.7 Roedd y Cabinet yn croesawu’r wybodaeth ddiweddaraf, ond mynegwyd pryder 
nad oedd y negeseuon gan Lywodraeth y DU ynghylch y setliad ar gyfer Cymru yn 
adlewyrchu’r addasiadau negyddol o fwy na £200m.  

 
2.8 Nododd y Cabinet y byddai'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd yn gwneud datganiad i'r 

Cynulliad ar setliad y gyllideb y diwrnod canlynol.  
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Eitem 3: Dyfodol Mwy Disglair i Gymru: Y rhesymau dros aros yn yr UE - EU  
 
3.1 Cyflwynodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit y papur, a oedd yn gofyn i'r 

Cabinet ystyried y ddogfen bolisi 'Dyfodol mwy disglair i Gymru: Y rhesymau dros 
aros yn yr UE'.  
 

3.2 Yn y ddogfen Diogelu Dyfodol Cymru a'r dogfennau polisi manylach a oedd yn ei 
dilyn, dangosodd Llywodraeth Cymru na fyddai unrhyw senario Brexit yn darparu 
canlyniadau i Gymru a fyddai cyfwerth neu’n well nag aros yn yr UE. Roedd 
Gweinidogion Cymru wedi pwysleisio ei bod yn hanfodol parhau’n rhan o'r 
Farchnad Sengl er mwyn lleihau gymaint â phosibl y difrod a allai ddigwydd i 
Gymru a gweddill y DU, gan gydnabod y byddai angen cydnawsedd â rheolau a 
rheoliadau'r Farchnad Sengl, ar yr un pryd â cholli rôl y DU yn y sefydliadau 
gwleidyddol a oedd yn eu llunio.   

 
3.3 Roedd Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio i gyflawni'r nodau hyn. Fodd 

bynnag, roedd ffordd Llywodraeth y DU o ymdrin â'r negodiadau, a'i methiant i 
greu consensws gwleidyddol gartref, wedi cael effaith negyddol sylweddol ar yr 
economi ac wedi dwysáu'r rhaniadau mewn cymdeithas. Roedd yr helbul 
gwleidyddol yn parhau, ac ar yr un pryd roedd Llywodraeth y DU yn mynnu y 
byddem yn ymadael â'r UE ar 31 Hydref er gwaethaf y dystiolaeth lethol y byddai’r 
canlyniadau yn niweidiol pe bai'r Llywodraeth yn gweithredu'r ffurf galetaf hon ar 
Brexit. 

 
3.4 Gan fod y math o Brexit yr oedd Gweinidogion Cymru wedi bod yn gweithio tuag 

ato bellach yn amhosibilrwydd i bob pwrpas, roedd y sefyllfa wedi esblygu o 
reidrwydd, ac er mwyn amddiffyn buddiannau pobl Cymru, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi galw am ail refferendwm ac wedi mabwysiadu'n gyhoeddus y 
safbwynt y dylai'r DU aros yn yr UE.    

 
3.5 Mewn gwrthgyferbyniad â safbwynt Llywodraeth y DU, roedd safbwynt 

Llywodraeth Cymru ar ymadael â'r UE wedi cael ei seilio ar dystiolaeth drwy gydol 
ei esblygiad. Roedd Dyfodol Mwy Disglair i Gymru yn dilyn y trywydd hwn drwy 
egluro sut yr esblygodd y safbwynt hwn ochr yn ochr â'r dystiolaeth gadarn y tu ôl 
i’r rhesymau pam mai hwn oedd y trywydd gweithredu angenrheidiol a chyfrifol.  
 

3.6 Croesawodd y Cabinet y papur a'r ddogfen bolisi. 
 
 
Eitem 4: Datganiad ar y Polisi Strategol ar gyfer Digartrefedd CAB(19-20)01 
 
4.1 Cyflwynodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol y papur, a oedd yn gofyn i'r 

Cabinet gytuno ar ddull gweithredu ar gyfer atal digartrefedd yn y dyfodol, fel y'i 
nodir yn y datganiad ar y polisi strategol arfaethedig. 
   

4.2 Roedd gormod o bobl yn meddwl bod digartrefedd yn golygu cysgu allan yn unig, 
ac er bod hwnnw’n fater acíwt, roedd yn wir am gyfran fach iawn o'r rheini a oedd 
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yn ddigartref. Y weledigaeth drosfwaol oedd bod angen gweithio gyda'n gilydd i 
atal digartrefedd; ac os nad oedd hynny'n bosibl, bod angen sicrhau bod achosion 
o’r fath yn brin, ac nad oeddent yn cael eu hailadrodd.  
 

4.3 Byddai'r dull gweithredu a oedd yn sail i hyn yn canolbwyntio ar ddwy brif elfen: yn 
gyntaf, cydnabod nad oedd digartrefedd yn fater tai ond yn hytrach yn fater 
gwasanaethau cyhoeddus. Felly, byddai gan bob rhan o’r Llywodraeth rôl yn yr 
ymdrechion i fynd i'r afael â'r materion craidd sy'n ei achosi, er mwyn sicrhau bod 
dull gweithredu system gyfan yn cael ei ddefnyddio i'w atal.  

 
4.4 Yn ail, roedd yn bwysig symud ffocws ymdrechion ac adnoddau'r Llywodraeth oddi 

wrth ymyriadau acíwt ac argyfwng i gamau gweithredu llawer cynharach. Ym maes 
tai er enghraifft, byddai'n golygu symud oddi wrth atebion sy'n darparu lleoedd brys 
dros dro mewn hosteli i atebion sy'n ymwneud â thai parhaol tymor hir.  
 

4.5 Hefyd, argymhellwyd y dylai Gweinidogion lofnodi'r Adduned Atal Digartrefedd, a 
oedd yn galw am ymrwymiad ar y cyd gan wasanaethau cyhoeddus, fel rhan o'r 
ymdrechion ehangach i godi ymwybyddiaeth a symud ffocws adnoddau tuag at 
atal yn gynharach ac atebion tymor hir.  
 

4.6 Croesodd y Cabinet y papur, a chytunwyd y dylai Gweinidogion lofnodi'r Adduned 
Atal Digartrefedd.   
 

4.7 Cymeradwyodd y Cabinet y papur. 

 
 
 

 
 
 

 


