
BWLETIN POLISI CYTÛN 

TACHWEDD 2017 

GWEDD NEWYDD AR LYWODRAETH CYMRU 

Ar ddydd Gwener Tachwedd 3, fe 
ail-luniodd y Prif Weinidog, Carwyn 
Jones, ei Lywodraeth. Collodd tri o 
weinidogion eu lle – Jane Hutt, ar 
ôl 18 mlynedd o wasanaeth di-dor; 
Carl Sargeant, yn dilyn honiadau 
yn ei erbyn; a Mick Antoniw, y 
Cwnsler Cyffredinol. 

Meddai Gethin Rhys, Swyddog 
Polisi Cytûn, “Fe fyddwn yn 
ysgrifennu at y gweinidogion 
newydd yn eu croesawu i’w 
swyddi, a rydym yn edrych ymlaen 

at gydweithio gyda nhw fel gyda’u 
rhagflaenwyr.” Ychwanegodd, “Mae’n 
ddiddorol nodi i’r Prif Weinidog 
gynyddu’r nifer o weinidogion o ddau, 
sy’n anochel yn golygu gostwng o ddau 
nifer yr Aelodau Cynulliad sydd ar gael i 
fod yn aelodau ar bwyllgorau, holi 
cwestiynau a chraffu. Bydd hyn yn 
cynyddu’r llwyth gwaith ar y sawl sydd 
ar ôl ar y meinciau cefn ac yn y 
gwrthbleidiau.” 

GWAITH AR BREXIT YN PARHAU 
Mae Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn yn parhau i fonitro’r trafodaethau am ymadawiad y 
Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd a’r deddfau sydd gerbron San Steffan, yn enwedig 
sut maent yn effeithio ar Gymru. Gwneir hynny ar sail egwyddorion Cristnogol, megis: 

 Cadw addewidion. Pe gwnaed ymrwymiadau yn ystod ymgyrch y refferendwm neu 
yn union ar ei ôl (e.e. i wneud iawn am daliadau’r UE neu rhyddhau arian ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus), dylid gwneud pob ymdrech i’w cyflawni.   

 Dweud y gwir.  Mae’n bwysig i hygrededd llywodraeth nad yw’r etholwyr yn cael eu 
camarwain gan wybodaeth anghywir neu wallus.  

 Gofal am y di-rym. Mae ein gofal yn cwmpasu pobl sydd ar gyrion cymdeithas – 
megis y tlodion, pobl anabl, ayb – a phawb a effeithir gan benderfyniadau a wneir 
ymhell oddi wrthynt, megis busnesau, gweithwyr a dinasyddion yr UE yng Nghymru. 

 Sicrhau gwrandawiad i bob llais.  Democratiaeth ddylai sicrhau hyn; felly mae’n 
bwysig peidio â’i thanseilio drwy ddirymu egwyddorion neu tynnu pwerau sydd 
eisoes wedi eu cytuno’n ddemocrataidd (megis y setliad datganoli).  

Gellir darllen holl gyflwyniadau diweddaraf y Gweithgor ar y wefan 
www.cytun.cymru/cymruewrop/index.html a bwriadwn gynnal nifer o gyfarfodydd mewn 
cylchoedd lleol yn ystod 2018 i sicrhau gwrandawiad i bob llais. Croesewir gwahoddiadau 
gan gylchoedd cydenwadol o eglwysi  – cysyllter â Gethin Rhys drwy gethin@cytun.cymru.  

Gwybodaeth: Llywodraeth Cymru 

Ffeithlun: Deryn 

http://www.cytun.cymru/cymruewrop/index.html
mailto:gethin@cytun.cymru
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PRYDER YN PARHAU AM GYNLLUNIAU CYMUNEDOL 

Mae cynlluniau cymunedol eglwysig o hyd yn bryderus am ddiwedd cynllun Llywodraeth 
Cymru Cymunedau yn Gyntaf. O Ebrill 2018 ymlaen, fe fydd cyllid tipyn llai o faint na chynt 
ar gael trwy awdurdodau lleol i barhau â rhai o’r prosiectau unigol, ond mae prosiectau 
lleol yn dweud nad ydynt wedi cael y sicrwydd maent yn chwilio amdano at y dyfodol.  

Fe godwyd pryderon penodol cynllun Faith in Families Esgobaeth Abertawe ac 
Aberhonddu yr Eglwys yng Nghymru yn y Senedd ar Fedi 20, ond fe wyddom fod yna nifer 
o gynlluniau eraill mewn sefyllfa debyg. 

Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen gyfalaf newydd gwerth £100 
miliwn o fuddsoddi penodol i adfywio. Mae’r cynllun hwn yn lle’r hen gynllun Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid, a ddyrannodd ryw £125 miliwn yn ystod 2014-17. 

Bydd awdurdodau lleol, ynghyd â sefydliadau partner, yn gallu gwneud cais am 
fuddsoddiad cyfalaf ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo adfywio economaidd gyda'r nod o 
sicrhau datblygu cynaliadwy ehangach lle mae gweithgareddau'n canolbwyntio ar yr 
unigolion a'r ardaloedd y mae ei angen fwyaf arnynt.  

Bydd yn helpu i greu swyddi, gwella sgiliau a’r gallu i gael gwaith ac yn creu’r amgylchedd 
i fusnesau dyfu a ffynnu. Bydd y rhaglen adfywio newydd yn gallu buddsoddi mewn 
prosiectau o fis Ebrill 2018 ymlaen. 

Bydd Panel Buddsoddi Cenedlaethol mewn Gwaith Adfywio hefyd yn cael ei sefydlu a fydd 
yn gyfrifol am sicrhau bod y buddsoddiad sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio mor effeithiol 
â phosib ledled Cymru, gan gynnwys y Gymru wledig. 

ADDOLDAI HANESYDDOL CYMRU – BETH NESAF? 
Cytûn sy’n arwain ymwneud â Cadw (adran 
gadwraeth Llywodraeth Cymru) ar ran yr 
enwadau sy’n berchen ar bron y cyfan o’r 3,000 o 
addoldai hanesyddol yng Nghymru. Mae Fforwm 
Addoldai Hanesyddol Cymru yn cwrdd yn 
rheolaidd. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Dachwedd 
29 yn Christ Church, adeilad a adnewyddwyd yn 
ddeheuig iawn ac a ddefnyddir gan yr Eglwys 
Unedig yn y Rhyl. Addaswyd yr adeilad 
hanesyddol yma i’w ddefnyddio gan y gymuned 
heddiw, ac mae’n dangos sut y gellir cymhathu’r 
wedd hanesyddol ag anghenion cyfoes.  

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Cynulliad, sy’n cynnwys aelodau 
meinciau cefn, yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i’r amgylchedd hanesyddol. Fe 
gyflwynwyd tystiolaeth ysgrifenedig gan Cytûn ar ran ein haelod eglwysi yn esbonio rhai 
o’r anawsterau sy’n wynebu eglwysi wrth geisio cadw’r adeiladau a etifeddwyd gennym tra 
hefyd yn galluogi eu defnyddio ar gyfer addoli cyfoes a chyfarfod ag anghenion y gymuned 
heddiw. Bydd Cytûn a rhai o’n haelodau yn cyflwyno tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar 
Dachwedd 22. 

Yn y cyfamser, mae Cadw wedi dechrau gwaith i ddiweddaru Gorchymyn ‘Eithriad 
Eglwysig’ 1994 sy’n galluogi rhai enwadau Cristnogol i gynnal eu trefn eu hunain o 
Gydsyniad Adeilad Rhestredig – llawer ohonynt yn fwy trylwyr na’r drefn secwlar sy’n 
berthnasol i adeiladau eraill – pan ydynt am newid neu addasu eu hadeiladau rhestredig. 
Mae Cytûn a’r aelod eglwysi perthnasol yn rhan weithredol o’r ymgynghori parthed 
manylion unrhyw newidiadau fydd yn cael eu hargymell.  

http://gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitiesfirst/?lang=cy
http://www.swanseabrecon.org.uk/?page=home
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/regeneration/targeted-regeneration-investment/?skip=1&lang=cy
http://www.unitedchurchinrhyl.co.uk/worship/4565892153
http://www.unitedchurchinrhyl.co.uk/worship/4565892153
http://senedd.assembly.wales/documents/s67049/HE03%20Cytun.pdf
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TALU’R PRIS AM YFED ALCOHOL 
Mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y 
Cynulliad wedi cychwyn ymgynghoriad ar Bil Iechyd y 
Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) a gyflwynwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 
15 Rhagfyr 2017. Mae’n debygol y bydd y Goruchaf Lys 
yn ystod y cyfnod hwnnw yn cyhoeddi ei ddyfarniad yn yr 
achos a ddygwyd gan Gymdeithas Chwisgi’r Alban ac 

eraill yn erbyn deddfwriaeth debyg yn yr Alban. Pan ddaw Deddf Cymru 2017 i rym yn 
Ebrill 2018, fe fydd y Cynulliad yn colli’r grym i ddeddfu am hyn, felly mae’r Llywodraeth yn 
awyddus i fwrw ymlaen. 

Mae rhai o aelodau Cytûn, yn enwedig Byddin yr Iachawdwriaeth, wedi bod yn 
ymgyrchu o blaid cyfraith o’r fath am flynyddoedd, oherwydd eu profiad o ymdrin â 
chanlyniadau gor-yfed alcohol. Mae wedi derbyn cefnogaeth gan rai mudiadau secwlar 
hefyd, megis yr elusen cancr Gymreig Tenovus. 

CYNULLIAD YN TRAFOD CYNNYDD MEWN TROSEDDAU CASINEB 

Wrth i ffigurau newydd ddangos cynnydd mewn troseddau casineb yng Nghymru, fe fu 
aelodau’r Cynulliad yn trafod y mater ar lawr y Senedd ar 17 Hydref, a bu aelodau’r 
Fforwm Cymunedau Ffydd yn gwyntyllu’r mater gyda’r Prif Weinidog y diwrnod cynt. 

Yn y Senedd, cyfeiriodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ar y 
pryd, Carl Sargeant AC, at y cynnydd mewn troseddau casineb ar sail crefydd a dechrau 
math newydd o gasineb ar sail iaith – gan gynnwys troseddau wedi’u hanelu at y sawl sy’n 
siarad Cymraeg yn gyhoeddus.  

Mae’r ffigurau swyddogol (y gellir eu cyrchu yma) yn dangos i droseddau casineb 
gynyddu o ryw chwarter yng Nghymru yn 2016/17. Cafwyd adroddiadau o 2,941 trosedd 
o’r fath yn ystod y flwyddyn, o’i gymharu â 2,405 y flwyddyn gynt – cynnydd o 22.3%. 
Gwelwyd cynnydd ymhob un o’r pump adran a gofnodir yn swyddogol – hil, crefydd, 
tueddfryd rhywiol, anabledd a thrawsrywedd. Bu cynnydd ymhob un o’r pedwar ardal 
heddlu. Gwelwyd y cynnydd mwyaf amlwg o gwmpas refferendwm yr Undeb Ewropeaidd 

ym Mehefin 2016. 
Meddai Carl Sargeant, "Mae llawer o'r cynnydd hwn yn 
debygol o ddeillio o'r ffaith bod adrodd am y troseddau 
hyn wedi dod yn fwy cyffredin....Er hynny, mae pryder 
gwirioneddol yn bodoli ymhlith yr heddlu, y trydydd 
sector, a phartneriaid eraill, o ran y nifer cynyddol o 
droseddau casineb a brofwyd y llynedd. Rydym felly 
wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r sefydliadau hyn ... i 

adeiladu cymunedau lle nad yw troseddau casineb yn cael eu goddef o gwbl, lle caiff 
dioddefwyr eu cefnogi'n llwyr. Ni ddylai neb gredu bod ganddynt yr hawl i gam-drin eraill.” 

Hefyd yn y Senedd, fe gyfeiriodd Bethan 
Jenkins AC at droseddau casineb yn erbyn Mwslimiaid 
yn benodol, a soniodd Dawn Bowden AC iddi wynebu 
sylwadau cas ar y cyfryngau cymdeithasol am iddi 
gefnogi digwyddiad yn y Senedd am wneud Cymru yn 
Genedl Noddfa, yn lloches ddiogel i ffoaduriaid.  

Fe fu Hannah Blythyn AC yn sôn am annerch 
cyfarfod yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn dathlu 50 
mlwyddiant cyfreithloni cydberthynas hoyw yng  
ngwledydd Prydain, a gynhaliwyd yr un wythnos.  

Gellir darllen y drafodaeth yn y Cynulliad yn llawn yma neu ei gwylio yma.   

Hannah Blythyn AC. 

Llun: Eglwys yng Nghymru 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=448
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1051140&cp=yes
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1051140&cp=yes
http://news.salvationarmy.org.uk/minimum-unit-price-alcohol-wales
https://tenovuscancercare.org.uk/news/tenovus-cancer-care-welcomes-minimum-alcohol-pricing-proposal/
https://www.gov.uk/government/statistics/hate-crime-england-and-wales-2016-to-2017
http://stasaph.churchinwales.org.uk/news/2017/10/st-asaph-cathedral-marks-50-years-since-the-decriminalisation-of-homosexuality-2/
http://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=4650&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings#C498626
http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/3ed27548-7eb7-406f-b58d-9e074a12cdfc?startPos=8791&autostart=True
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CYLLIDEB CYMRU 2018-19 

Er mai Tachwedd 22 yw Diwrnod y Gyllideb yn San Steffan, a bydd y gyllideb honno yn 
cael cryn effaith ar Gymru, fe 
gafodd Cymru eisoes ei 
Diwrnod Cyllideb ei hun, ar 
Hydref 3. Dyma pryd y 
cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru ei chynlluniau gwariant 
ar gyfer 2018-19 – ac, am y 
tro cyntaf, ei chynlluniau 
trethiant hefyd.  

Mae cyfanswm y 
gwariant o hyd wedi’i bennu 
yn bennaf gan grant bloc a 
ddyfernir gan Lywodraeth y 
DU ar sail Fformiwla Barnett. 
Fe all y bydd y cyfanswm yn 
newid rywfaint yn dilyn cyllideb 
San Steffan fis Tachwedd, ond 
ar sail y disgwyliadau 
presennol mae Llywodraeth 
Cymru – yn dilyn cytundeb 
gyda Phlaid Cymru - wedi 
dyrannu gwariant rhwng ei 
hadrannau fel y gwelir ar y dde.  

Yr adran leiaf – Amgylchedd a materion gwledig – sy’n derbyn y toriadau mwyaf – 
lleihad o 15.27%. Dywed Llywodraeth Cymru fod llawer o’r lleihad hwn yn ganlyniad i 
drosglwyddo grant ailgylchu i bennawd gwariant Llywodraeth Leol – gan olygu nad oes 
raid ei gwario bellach ar ailgylchu. Serch hynny, mae’r undebau amaeth a grwpiau 
amgylcheddol wedi mynegi cryn ofid am ganlyniadau posibl lleihau gwariant yn yr adran 
hon. Mynegwyd gofid hefyd am grant Cefnogi Pobl, sy’n helpu pobl fregus i osgoi bod yn 
ddigartref, gan na fydd hwnnw chwaith yn cael ei gyfyngu i’r pwrpas hwnnw o 2019-20 
ymlaen.  
 Dyma oedd cyllideb gyntaf Cymru i osod graddfeydd trethiant. Ar gyfer 2018-19 
dwy dreth yn unig sydd wedi eu datganoli. Bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn cymryd lle y 
Dreth Stamp ar dir yng Nghymru, a chyhoeddodd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd 
Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, nifer o newidiadau i’r graddfeydd fydd yn gostwng 
y dreth ar dai cymharol rad a’i chynyddu ar dai drutach. Mae’r newidiadau i raddfeydd 
eiddo masnachol yn debyg, ac mae peth gofid wedi’i fynegi am yr effaith bosibl ar 
ddatblygiadau masnachol ar raddfa fawr yng Nghymru.  
 Bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn debyg i’w rhagflaenydd, yn cynyddu’n 
flynyddol gyda golwg ar annog ailgylchu. Mae Llywodraeth Cymru am gyflwyno cyfradd 
newydd am warediadau heb eu hawdurdodi, gan olygu y bydd y sawl sy’n cael eu dal yn 
gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon hefyd yn gorfod talu treth uwch o ganlyniad.  
 Bydd cyllideb 2019-20 yn cynnwys cyfradd Gymreig o’r Dreth Incwm am y tro 
cyntaf. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymgynghori am bedair treth newydd bosibl, gyda 
golwg ar gyflwyno un ohonynt yn y dyfodol. Y pedwar posibilrwydd yw:  

 Treth ymwelwyr (megis tâl nosweithiol am aros mewn llety yng Nghymru)  

 Treth ar blastig nad oes modd ei ail-ddefnyddio (cwpanau coffi plastig ac ati)  

 Treth ar dir gwag (i gyfyngu ar ‘fancio tir’ gan ddatblygwyr) 

 Treth newydd i ariannu gofal cymdeithasol. 

Ffeithlun: BBC 

http://gov.wales/newsroom/finance1/2017/171003-a-new-budget-for-wales/?skip=1&lang=cy
https://secondreading.uk/economy/the-barnett-formula-a-quick-guide/
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/41582814
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/41582814
http://www.cymorthcymru.org.uk/en/news-blog/news/cymorth-cymru-responds-detailed-welsh-budget-and-disappearance-supporting-people-budget-line-201920
http://www.geldards.com/welsh-government-announce-land-transaction-tax-rates-and-bands.aspx
http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/landfill-disposals-tax/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/fiscal-reform/welsh-taxes/income-tax/?skip=1&lang=cy
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-41483753
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NEWYDDION Y BBC A NEWYDDION HYPERLEOL YNG NGHYMRU 
Yn ystod mis Hydref, cyhoeddodd Ofcom – 
fydd o 2018 yn rheoleiddio’r BBC yn yr un 
modd ag y mae’n rheoleiddio darlledwyr 
eraill – ei thrwydded a’i fframwaith 
perfformiad ar gyfer y BBC. Roedd Cytûn 

wedi ymateb i’r ymgynghoriad am argraffiadau drafft y rhain, ac fe ddyfynnir ein cyfraniad 
ni yn helaeth yn ymateb Ofcom i’r ymgynghoriad. Ond rydym yn siomedig nad yw Ofcom 
wedi gwneud unrhyw newidiadau o ran y pryderon allweddol a godwyd gennym nad yw 
BBC Wales na BBC Cymru, teledu a radio, dan rwymedigaeth i gynhyrchu cymaint o 
raglenni na chymaint o newyddion na’r sianeli cyfatebol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon; 
ac mai 300 awr y flwyddyn yn unig y mae angen i BBC Parliament ei darlledu o’r tair 
senedd ddatganoledig.  

 Serch hynny, mae cyllidebau 2018-19 a 
2019-20 Llywodraeth Cymru yn cynnwys 
£100,00 y flwyddyn i gyllido mentrau newyddion 
hyperleol newydd trwy gefnogaeth Busnes 
Cymru. Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu y Cynulliad ar hyn o bryd yn 
cynnal ymgynghoriad am y gwariant 
arfaethedig hwn. 

FFYDD A GWLEIDYDDIAETH: 
GWAHODDIAD GAN MATTHEW REES 

Rhwng 2013-2016 fe wnes ymchwil doethuriaeth am sut y mae sefydliadau ffydd yn y DU 
wedi ymwneud â sefydliadau datganoledig. Roedd yr ymchwil yn edrych ar y strwythurau, 
strategaethau ac effeithlonrwydd cymunedau ffydd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. 
Nawr bod y gwaith wedi ei gwblhau, rwy am rannu’r canlyniadau gyda’r sawl yng Nghymru 
a gymerodd ran ac â gweithredwyr yn gyffredinol. Rwy am gyflwyno’r ymchwil ac yna creu 
gofod i drafod y canlyniadau. Rwy hefyd yn edrych ymlaen at glywed syniadau’r sawl sy’n 
gweithio yn y sector hwn yn ddyddiol ynghylch ble all y sector fynd â’i ymwneud yn y 
dyfodol. Gydag 20 mlwyddiant datganoli Cymru, pa well amser i gynnal y sgwrs hon? 

Cynhelir y seminar ar brynhawn Mawrth Ionawr 30 2018 am 1.30-4.30pm yng Ngholeg 
y Bedyddwyr, Caerdydd CF24 3AT. Ateber i Gethin Rhys os ydych am ddod – 
gethin@cytun.cymru. Croeso i chi ddanfon y gwahoddiad ymlaen at eraill, ond mae angen 
iddynt ymateb i Gethin os ydynt am ddod. 

CYSYLLTU Â SWYDDOG POLISI CYTÛN 
Parch./Revd Gethin Rhys - Swyddog Polisi/Policy Officer 
Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales 
58 Richmond Road, Caerdydd/Cardiff, CF24 3AT 
Tel:  029 2046 4378  Mudol/mobile: 07889 858062 

E-bost/E-mail: gethin@cytun.cymru           @CytunNew 
Hapus i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Happy to communicate in Welsh and English 

Mae Cytûn yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr | Rhif: 05853982 | Enw cofrestredig: 

“Cytûn: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales Limited” |  

Mae Cytûn yn elusen gofrestredig | Rhif: 1117071 |  

Dyddiad cyhoeddi: 6 Tachwedd 2017.    Cyhoeddir y Bwletin nesaf cyn Nadolig 2017. 

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/bbc-performance
https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/bbc-performance
http://www.pressgazette.co.uk/welsh-government-agrees-200k-grant-to-fund-hyperlocal-news-start-ups-over-two-years/
http://www.pressgazette.co.uk/welsh-government-agrees-200k-grant-to-fund-hyperlocal-news-start-ups-over-two-years/
https://businesswales.gov.wales/cy
https://businesswales.gov.wales/cy
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=284&RPID=1009849539&cp=yes
mailto:gethin@cytun.cymru
mailto:gethin@cytun.cymru

