
 

 

 

 

 

18 Chwefror 2022 

Canfyddiadau ymgysylltiad ynghylch blaenoriaethau’r Chweched Senedd â phlant a phobl 
ifanc 

 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Fel rhan o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd gennym i lywio ein blaenoriaethau ar gyfer y Chweched 
Senedd, cynhaliodd tîm ymgysylltu â dinasyddion y Senedd gyfres o weithgareddau ymgysylltu â 
phlant a phobl ifanc ar ein rhan. Diben yr ymgysylltiad hwnnw oedd dysgu mwy am yr hyn sydd 
bwysicaf i blant a phobl ifanc. 

Clywodd y tîm ymgysylltu â dinasyddion yn uniongyrchol gan 127 o blant ar draws saith sesiwn. 
Ymgysylltwyd â phlant a phobl ifanc ledled Cymru, mewn ystod amrywiol o leoliadau. Roeddent yn 
targedu plant yr ydym ni fel Pwyllgor yn ei chael yn anodd eu cyrraedd, megis plant o dan 12 oed a 
phlant o deuluoedd incwm isel. Adroddodd y tîm eu canfyddiadau inni yn ystod ein cyfarfod ar 27 
Ionawr. 

Cefais i a’m cyd-aelodau o’r Pwyllgor ein synnu gan yr eglurder a oedd gan y plant a’r bobl ifanc i 
gyfleu eu pryderon a’u blaenoriaethau. Daeth themâu clir i’r amlwg o’r gwaith ymgysylltu, gyda 
manylion sy’n adlewyrchu amrywiaeth y plant a gyfrannodd a’u profiadau gwahanol o’r byd o’u 
cwmpas. Trafodwyd datgoedwigo, sbwriel, ynysu cymdeithasol, iechyd meddwl, tlodi, amseroedd aros 
ysbytai, seilwaith, amrywiaeth, y cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy. Roeddent yn rhannu eu 
safbwyntiau – a’u gweledigaethau ar gyfer Cymru well – yn glir ac yn groyw. 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, roeddem yn teimlo’n gryf y dylem ei rannu â chi. Mae popeth a godwyd 
gan y plant a phobl ifanc yn uniongyrchol berthnasol i o leiaf un Pwyllgor arall o’r Senedd. Mae llawer 
ohono’n berthnasol i wahanol Bwyllgorau, a dylai rhywfaint ohono atseinio gyda phob un ohonom. 

Rwyf felly wedi atodi adroddiad y tîm ymgysylltu â dinasyddion i’r llythyr hwn. Gobeithiaf y gallwch 
ddod o hyd i’r amser i’w ystyried a chynnwys ei ganfyddiadau yn eich gwaith. 
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Rwy’n sylweddoli bod cymaint o waith i bwyllgorau’r Senedd ei wneud, a gall ymddangos fel pe na 
bai byth ddigon o amser i wneud y cyfan. Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg felly’n 
croesawu’n fawr unrhyw gyfleoedd i gydweithio lle bo hynny er budd inni gyd fel pwyllgorau – neu’n 
bwysicach, er lles plant a phobl ifanc Cymru. 

Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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