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Annwyl Brif Weinidog 

Cyfarfod ar 17 Chwefror 2017 

Diolch am ddod i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yng 

Nghaerfyrddin ar 17 Chwefror.    

Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch gyda'r sylwadau 

a ganlyn a rhai cwestiynau ychwanegol sy'n deillio o'ch sylwadau. 

Dull Llywodraeth Cymru o ran lleihau tlodi 

Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb mewn clywed am ddull diwygiedig Llywodraeth 

Cymru o drechu tlodi yn sgil y newidiadau sylweddol sydd wedi'u gwneud yn y 

Cynulliad hwn, gan gynnwys: 

 dyrannu'r cyfrifoldeb Gweinidogol arweiniol dros dlodi i Ysgrifennydd y 

Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith; 

 y ffocws yn 'Symud Cymru Ymlaen' ar gynyddu ffyniant; 

 dirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben, y rhaglen flaenllaw yn erbyn tlodi gan 

Lywodraeth Cymru; 

 y gydnabyddiaeth na chaiff targed Llywodraeth Cymru i ddileu tlodi plant 

erbyn 2020 ei chyrraedd; 

 y ffaith efallai na chaiff y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi ei 

adnewyddu a diddymu'r Grŵp Cynghori Allanol ar gyfer Trechu Tlodi. 



 

 

Mae nifer o feysydd yr hoffem eu harchwilio gyda chi yn fwy manwl ar ôl y 

cyfarfod: 

1. Sut yr ydych yn bwriadu monitro a gwerthuso canlyniadau'r dull newydd a'r 

ymyriadau a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, ac a yw'n 

fwriad gennych i sefydlu targedau neu ddangosyddion newydd mewn 

perthynas â lleihau tlodi neu liniaru ei effeithiau. 

 

2. Sut y mae pob un o'ch Ysgrifenyddion Cabinet a'ch Gweinidogion yn ceisio 

cynyddu ffyniant o fewn eu portffolios, yn unol â'ch bwriad i drechu tlodi 

fod yn gyfrifoldeb a rennir ar gyfer holl adrannau'r llywodraeth ac Aelodau 

Cabinet. 

 

3. Y diffiniad manwl o 'ffyniant' y bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio a 

sut yr ydych yn bwriadu sefydlu sut y byddai llwyddiant yn edrych.  

 

4. Sut y bydd cymorth ar gyfer pobl nad yw cyflogaeth yn opsiwn realistig, 

megis rhai pobl sydd â salwch cronig neu anableddau, plant a phobl hŷn, yn 

cael ei gynnal a'i ddatblygu o fewn ffocws cyffredinol ffyniant economaidd. 

 

5. Sut y bydd dull newydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda grwpiau a 

chymunedau sy'n anghyfarwydd â rhaglenni prif ffrwd sy'n ceisio gwella 

ffyniant economaidd, megis cymunedau sipsiwn a theithwyr. 

Cymunedau yn Gyntaf 

Mewn perthynas â'r cyhoeddiad y bydd Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei ddirwyn i 

ben, mae nifer o feysydd lle byddai'r Aelodau'n croesawu eglurhad pellach. 

Rydym yn croesawu eich cydnabyddiaeth o'r angen i barhau i fuddsoddi mewn 

rhaglenni sydd â'r nod o fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd a chefnogi 

pobl i fyw bywydau iachach, megis rhoi'r gorau i ysmygu ac atal Diabetes Math 2. 

Fodd bynnag, o ystyried bod llawer o'r prosiectau hyn wedi cael eu darparu drwy 



 

Cymunedau yn Gyntaf, byddem yn gwerthfawrogi rhagor o wybodaeth am sut y 

bydd y cyllid ar gyfer y prosiectau a'r rhaglenni gwella iechyd hyn yn cael ei 

ddarparu yn y dyfodol. 

Hoffem hefyd wybod sut y bydd dirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben yn effeithio ar 

ôl troed daearyddol rhaglenni eraill megis Esgyn, Dechrau'n Deg a Cymunedau am 

Waith. 

Cyfleusterau chwarae i blant ag anableddau 

Yn olaf, yn ystod ymgysylltiad y Pwyllgor â rhanddeiliaid lleol cyn y cyfarfod, 

soniwyd am y diffyg cyfleusterau chwarae a hamdden integredig sy'n addas ar 

gyfer plant ag anableddau. Byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu 

gwybodaeth am p'un a yw Llywodraeth Cymru yn cymryd camau a sut y mae'n 

gwneud hynny er mwyn helpu i gynyddu nifer y cyfleusterau chwarae cyhoeddus 

integredig ar gyfer plant ag anableddau ledled Cymru. 

 

Byddwn yn ddiolchgar am eich ymateb i'r pwyntiau uchod maes o law.   

Yn gywir 
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