
Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi 17 Hydref 2018, Ystafell Briffio'r Cyfryngau (wedi'i noddi gan John 

Griffiths AC)   

1. Cyflwyniad 

Rhoddodd John Griffiths AC groeso i'r cyfarfod, ac eglurodd y dylai grŵp gael ei ffurfioli fel Grw p 

Trawsbleidiol, rhaid i'r grŵp gynnwys Aelodau o leiaf dri o bleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y 

Cynulliad (roedd Llafur Cymru a Phlaid Cymru yn bresennol). Cytunwyd y byddai etholiad ffurfiol y 

Cadeirydd a'r Ysgrifennydd yn cael ei ohirio tan yr ail gyfarfod pan gyrhaeddwyd y trothwy hwn.   

2. Cyd-destun 

Amlinellodd John Griffiths AC y cyd-destun ar gyfer yr agenda tlodi yng Nghymru, gan dynnu sylw at: 

bod 24% o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi; nid oes gan Lywodraeth Cymru swydd 

weinidogaethol bellach â chyfrifoldeb cyffredinol am dlodi; nad oes gan Gymru gynllun gweithredu 

taclo tlodi unigol na thargedau cysylltiedig; a bod lefelau tlodi, yn enwedig y tlodi yn y gwaith, yn 

cynyddu.   

Er nad yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dal yr holl gamau sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael ag 

achosion strwythurol tlodi, mae'n dal pŵer sylweddol mewn perthynas ag ystod eang o feysydd. 

Byddai cwmpas y grŵp yn cynnwys yr ystod o feysydd polisi a oedd yn ymwneud â mandad 

Llywodraeth Cymru - ar dlodi domestig a thlodi byd-eang (er enghraifft, trwy raglen Cymru i Blaid 

Affrica).    

3. Trafodaeth 

Anogwyd aelodau'r grŵp mewn trafodaeth agored i godi materion neu bryderon am eu maes 

penodol o ffocws, a'u gwahodd i lywio cyfeiriad gwaith y grŵp yn y dyfodol. Croesawyd sefydlu'r 

grŵp gan y rhai sy'n bresennol, gan dynnu sylw at ei bwysigrwydd wrth hwyluso deialog, a'i 

photensial wrth helpu i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol tlodi, a chyfieithu trafodaeth ar waith.   

Canolbwyntiwyd eitemau trafod sylweddol ar:   

a. Cydgyfeiriadedd nodweddion gwarchodedig a dosbarth cymdeithasol.   

  

b. Y dyfodol ansicr yn dilyn cau Cymunedau'n Gyntaf, a sut mae'r gwasgfa ddifrifol ar adnoddau 

cyhoeddus yn gwneud darparu atebion yn y dyfodol yn fwy anodd fyth.   

  

c. Yr ymdrech ymddangosiadol sydd wedi'i wanhau a lleihau Llywodraeth Cymru ar fynd i'r afael â 

thlodi (er enghraifft, wrth ddileu targedau penodol ar dlodi plant), ac a fyddai'n fuddiol i'r Prif 

Weinidog gael tlodi yn eu portffolio. Ochr yn ochr â hyn, mae'r pryder bod symudiad cyson 

swyddogion Llywodraeth Cymru o fewn adrannau a rhwng adrannau yn golygu bod cynnydd yn y 

gwasanaeth sifil yn cael ei atal. Mae diffyg gweinidog â chyfrifoldeb penodol am dlodi, neu ddiffyg 

strategaeth genedlaethol neu gynllun gweithredu gyda thargedau neu fesurau penodol, wedi golygu 

bod Llywodraeth Cymru yn atebol iawn.  

 

  

  



2  

  

Anodd Gofynnwyd i gwestiwn i ba raddau y teimlodd Aelodau'r Cynulliad yn gallu dal unrhyw aelod 

cabinet i gyfrif ar dlodi.   

  

d. Effaith a chysylltiadau rhwng tlodi ac iechyd (yn enwedig iechyd meddwl), cyfraddau anabledd a 

marwolaethau.   

  

e. Effaith diwygio lles  ar dlodi yng Nghymru Nodwyd bod Ymddiriedolaeth Trussell wedi gweld 

cynnydd o 52% o bobl yn cael mynediad i fwydydd bwyd mewn ardaloedd lle mae Credyd Cyffredinol 

llawn yn cael ei gyflwyno).   

  

f. Y pryder ynghylch diffyg dilyniant y grŵp cynghori ar dlodi gweinidogol. Roedd y grŵp wedi 

gwneud cynnydd ar: gynnal gweinidogion i gyfrif; rhwydweithiau adeiladu; a datblygu 

damcaniaethau o newid ar y blynyddoedd cynnar, ymyrraeth gynnar a chyflogadwyedd (yn enwedig 

mewn perthynas â phrentisiaethau a dysgu yn y gwaith). Diddymwyd y grŵp ar ddiwedd y 

Pedwerydd Cynulliad.   

  

e. Y diffyg adnoddau ar gyfer mudiadau llai sy'n gweithio ar yr agenda hon, sydd, oherwydd 

adnoddau, yn llai tebygol o allu dylanwadu ar gyfeiriad y llywodraeth ac ati.   

  

F. Y graddau y mae Deddf Lles Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) yn effeithio ar yr agenda hon.   

  

i. Pwysigrwydd nodi'r polisïau penodol y mae Llywodraeth Cymru ar gael i ddylanwadu ar yr agenda 

hon.   

  

G. I ba raddau y mae pobl sy'n byw mewn tlodi, ac esboniad y tu ôl iddynt, heb beidio â chael gafael 

ar rai gwasanaethau a budd-daliadau sydd ar gael iddynt, er enghraifft, y defnydd o Brydau Ysgol am 

Ddim.   

  

4. Y camau nesaf 

Awgrymwyd y gellid cynnal cyfarfod yn y dyfodol ar dlodi byd-eang mewn partneriaeth â'r Grŵp 

Trawsbleidiol ar Ryngwladol (a gefnogir gan y Cyngor Prydeinig).   

Cytunwyd y byddai Comisiynydd Cynhyrchiadau Dyfodol Cymru yn cael ei wahodd i'r cyfarfod nesaf, 

am drafodaeth ganolbwyntio ar y ffyrdd y mae Deddf Lles Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) yn 

effeithio ar dlodi domestig yng Nghymru, a'r cyfleoedd y mae'n eu darparu i symud ymlaen. yr 

agenda hon.    



Cytunodd Oxfam Cymru i ddosbarthu nodyn byr o'r cyfarfod, gan gynnwys rhestr o'r rhai a oedd yn 

bresennol (a restrir isod).   
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Yn bresennol:   

• Samsunear Ali - BAWSO • Neil Binnell - Canolfan Datblygu Cymunedol Glan yr Afon • Dawn 

Bowden AC • Rachel Cable - Oxfam Cymru • Tom Davies - Cymdeithas y Plant • David Egan - Prifysgol 

Fetropolitan Caerdydd • Claire Evans - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd • Steffan Evans - Y Sefydliad 

Bevan • Sarah Germain - Fairshare • Emma Gooding - Samariaid • John Griffiths AC (Cadeirydd) • 

Emma Holmes - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro • Duncan Holtom - Pobl a Gwaith • Vikki 

Howells AC • Mark Lang - Prifysgol Caerdydd • Iona Lewis - Cyngor Ffoaduriaid Cymru • Michelle 

Lewis - Cyngor ar Bopeth • Phil Linton - Yr Adran Gwaith a Phensiynau • Susan Lloyd-Selby - 

Ymddiriedolaeth Trussell • Anna McVicker - Cyngor Caerdydd • Maria Constanza Mesa - Merched yn 

Cyswllt Cyntaf • Kerry Moore - Prifysgol Caerdydd • Lynne Neagle AC • Kieran O'Brien - Cafod • Becs 

Parker - staff John Griffiths AC • Christina Powdrill - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru • Jenny 

Rathbone AC • Cath Rees - Achub y Plant • Reynette Roberts - Oasis • Paul Stepczak - Canolfan 

Gydweithredol Cymru • Claire Swann - Oxfam Cymru / DWP • Beth Thomas - Y Big Issu • Rachel 

Thomas - Comisiynydd Plant Cymru • Sarah Thomas - Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r 

Merched • Carol Wardman - Yr Eglwys yng Nghymru • Ginger Wiegand - Tîm Cefnogi Ieuenctid 

Ethnig • Casia Wiliam - Oxfam Cymru • Kristina Williams - Red Café, Abertawe • Peter Wong - Jenny 

Rathbone staff • Leanne Wood YN   

Oxfam Cymru 


