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A More Equal Wales

Taflen ffeithiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i helpu cyrff cyhoeddus perthnasol i baratoi ar gyfer 
y ddyletswydd.  Dylai’r papur hwn gael ei ystyried ar y cyd â’r canllaw. 
 
 

1   Yn unol â’r ystyr a nodir yn adran 115 (9) o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999. 

CEFNDIR A BWRIAD Y POLISI

Mae ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd 
yn parhau i achosi ansicrwydd anferthol, 
yn enwedig o ran cydraddoldeb a hawliau 
dynol. Bydd Covid-19 yn sicr yn effeithio 
ar fywydau’r rheini sydd eisoes yn dioddef 
anghydraddoldebau, er enghraifft, pobl sy’n 
byw mewn tlodi ac ar incwm isel, menywod, 
lleiafrifoedd hiliol ac ethnig, plant, rhieni sengl, 
a phobl anabl. 

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cychwyn 
y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol 
(“y ddyletswydd”). I grynhoi, mae gofyniad 
statudol y ddyletswydd yn gosod cyfrifoldeb 
cyfreithiol ar gyrff perthnasol pan fyddant yn 
gwneud penderfyniadau strategol i roi sylw 
dyledus i’r angen i leihau’r anghydraddoldebau 
o ran canlyniadau sy’n deillio o anfanteision 
economaidd-gymdeithasol.

Bydd y ddyletswydd yn adnodd allweddol 
i gefnogi’r mwyaf agored i niwed yn ein 
cymdeithas ac yn rhywbeth a fydd yn eithriadol  
o bwysig pan fyddwn yn dod yn ôl i drefn ar  
ôl yr argyfwng presennol.

GOFYNION Y DDYLETSWYDD

Wrth i gyrff cyhoeddus penodedig wneud 
penderfyniadau strategol megis penderfynu 
ar flaenoriaethau a phennu amcanion mae’r 
ddyletswydd yn ei gwneud hi’n ofynnol iddynt 
ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu 
i leihau’r anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig 
ag anfantais economaidd-gymdeithasol.

Nid yw’r ddyletswydd yn ei gwneud hi’n 
ofynnol i gyrff cyhoeddus ystyried sut i leihau 
anghydraddoldebau y mae rhywun sy’n 
ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo yn eu profi1. 

Yn gyffredinol, penderfyniadau strategol fydd 
y rhai sy’n effeithio ar sut mae’r corff cyhoeddus 
perthnasol yn cyflawni ei ddiben statudol 
bwriadedig (ei swyddogaethau o ran y set 
o bwerau a dyletswyddau y mae’n eu defnyddio 
i gyflawni ei gylch gwaith) dros gyfnod sylweddol 
o amser ac ni fydd yn cynnwys penderfyniadau 
arferol ‘o ddydd i ddydd’. Mae Tudalen 6 
y canllaw (https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-
economaidd-gymdeithasol) yn rhoi enghreifftiau 
o benderfyniadau strategol sy’n berthnasol i gyrff 
cyhoeddus.
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Mae cynnwys cymunedau wrth wneud penderfyniadau yn allweddol er mwyn sicrhau bod 
y penderfyniadau cywir yn cael eu gwneud a’u bod yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol.

NOD CYFFREDINOL Y DDYLETSWYDD

Nod cyffredinol y ddyletswydd yw sicrhau gwell 
canlyniadau i’r rheini sy’n wynebu anfantais 
economaidd-gymdeithasol. Bydd y ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol yn cefnogi hyn drwy 
sicrhau bod y rheini sy’n gwneud penderfyniadau 
strategol:  

• yn ystyried tystiolaeth ac effaith bosibl

• drwy ymgynghori ac ymgysylltu, yn deall 
barn ac anghenion y rhai y mae’r penderfyniad 
yn effeithio arnynt, yn enwedig y rheini sy’n 
dioddef anfantais economaidd-gymdeithasol

• yn croesawu her a chraffu

• yn sbarduno newid yn y ffordd y caiff 
penderfyniadau eu gwneud a’r ffordd  
y mae llunwyr penderfyniadau yn gweithredu.

Mae angen i gyr� cyhoeddus perthnasol 
ystyried sut y gall eu penderfyniadau 
strategol wella anghydraddoldeb o ran 
canlyniadau ar gyfer pobl sy’n dioddef 
anfantais gymdeithasol-economaidd.
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CYRFF Y DISGWYLIR I’R DDYLETSWYDD FOD 
YN BERTHNASOL IDDYNT

Disgwylir i’r cyrff cyhoeddus canlynol yng 
Nghymru fod yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd, 
gan yr ystyrir eu bod yn bodloni’r prawf a nodir 
yn adran 2 (6) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010: 

• Gweinidogion Cymru

• Awdurdodau lleol

• Byrddau iechyd lleol

• Ymddiriedolaethau’r GIG

• Awdurdodau iechyd arbennig (yn gweithredu 
yng Nghymru’n unig)

• Awdurdod tân ac achub

• Awdurdod Parc Cenedlaethol

• Awdurdod Cyllid Cymru.

Bydd rhestr wedi’i chadarnhau o gyrff cyhoeddus 
perthnasol yn cael ei chyhoeddi yn y Rheoliadau 
a’r canllawiau statudol cyfatebol (https://llyw.
cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol), 
i’w cyhoeddi ar yr un pryd â phan fydd 
y ddyletswydd yn cychwyn.

DANGOS TYSTIOLAETH O GYDYMFFURFIAD 
Â’R DDYLETSWYDD

Er nad oes gofyniad adrodd yn gysylltiedig â’r 
ddyletswydd, cyfrifoldeb y cyrff perthnasol yw 
dangos sut maent yn bodloni’r gofyniad statudol. 
Argymhellir y dylai cyrff cyhoeddus perthnasol 
ddangos tystiolaeth o drywydd archwilio clir ar 
gyfer pob penderfyniad a wneir dan Ddeddf 2010, 
gan ddefnyddio prosesau sy’n bodoli eisoes, 
megis prosesau asesu effaith a systemau ar gyfer 
ymgysylltu. Mae enghreifftiau o sut y gall corff 
cyhoeddus roi sylw dyledus wedi’u cynnwys 
ar dudalen 7 y canllaw (https://llyw.cymru/y-
ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol).

2  https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-11/cymru-fwy-cyfartal-cychwyn-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol.pdf

CYRFF CYHOEDDUS NAD YDYNT WEDI’U 
RHESTRU YN Y RHEOLIADAU

Thema allweddol a ddeilliodd o’r ymgynghoriad 
Cymru fwy Cyfartal – Cychwyn y Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol2, oedd i bob corff 
cyhoeddus, gan gynnwys y rheini nad ydynt 
wedi’u rhestru yn y Rheoliadau, weithredu yn 
unol â’r ddyletswydd. Felly, er mai dim ond y cyrff 
cyhoeddus hynny a nodir yn y rheoliadau fydd 
â dyletswydd statudol i gydymffurfio â nhw ac 
ystyried unrhyw ganllawiau a gyhoeddir, byddem 
yn annog pob corff cyhoeddus arall i ystyried 
yr adnoddau sydd ar gael i’w helpu i wneud 
penderfyniadau. Mae hyn yn cynnwys y canllaw 
(https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-
gymdeithasol) sydd eisoes wedi’i gyhoeddi, 
er mwyn helpu i baratoi cyrff cyhoeddus 
perthnasol ar gyfer cychwyn y ddyletswydd.

CYCHWYN

Er i’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip nodi 
y byddai’r ddyletswydd yn cychwyn ar 29 Medi, 
mae Llywodraeth Cymru wedi ail-flaenoriaethu 
ei busnes i adlewyrchu natur argyfwng 
coronafeirws (COVID 19), na welwyd ei debyg 
o’r blaen. Bydd y ddyletswydd nawr yn dod i rym 
ar 31 Mawrth 2021.

Er mwyn helpu’r cyrff cyhoeddus perthnasol 
i baratoi ar gyfer cychwyn y ddyletswydd yn 
y dyfodol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ganllaw (https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-
economaidd-gymdeithasol) ar 1af Ebrill.

Lluniwyd y canllaw gan roi ystyriaeth ofalus 
i’r adborth a dderbyniwyd drwy ymgynghori 
a’r digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ledled 
Cymru. Fe’i lluniwyd ar y cyd â chynrychiolwyr 
y cyrff y disgwylir i’r ddyletswydd fod yn 
berthnasol iddynt, y TUC, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a’r Comisiwn 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.  

Bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu canllawiau 
statudol i gyd-fynd â chychwyn y ddyletswydd.    

https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-11/cymru-fwy-cyfartal-cychwyn-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol.pdf
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol
https://llyw.cymru/y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol

