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1. Croeso  

Croesawodd y Cadeirydd bawb i ail gyfarfod y grŵp a chafwyd y cyflwyniadau. 

Estynnwyd croeso arbennig i gynrychiolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. 

Roedd Gill yn aelod o staff, a daeth Teresa, myfyriwr sy’n gwirfoddoli, ac Aphrael, sy'n 

fyfyriwr ar brofiad gwaith yn y Ganolfan, gyda hi.  Dywedodd y Cadeirydd hefyd fod 



Julie Morgan AC am roi gwybod ei bod yn gefnogol iawn i'r Grŵp a'i amcanion er nad 

yw’n arferol i Weinidogion Llywodraeth Cymru fod yn aelodau o Grwpiau Trawsbleidiol.   

 

2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf, sef cyfarfod cyntaf y Grŵp, yn gofnod 

cywir.  

 

3. Materion yn codi  

 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.  

 

4. Siaradwyr Gwadd  

Cyflwynodd y Cadeirydd y siaradwr gwadd, sef Katie Palmer o Food Sense Cymru, 

gan ddweud ei bod yn teimlo’i bod yn bwysig i Grwpiau Trawsbleidiol wneud rhywbeth 

i wneud gwahaniaeth a chyfrannu at waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Awgrymodd 

felly y dylai’r grŵp nodi unrhyw bwyntiau sy'n codi o'r cyflwyniad ac yna gallem weithio 

i wneud gwahaniaeth.  

Cafwyd anerchiad diddorol iawn gan Katie Palmer (Food Sense Cymru). Ymhlith 

pethau eraill, ystyriodd sut y gellir sicrhau'r hawl i fwyd.  

Mae prif bwyntiau'r cyflwyniad wedi'u crynhoi isod: 

• Yr Hawl i Fwyd, fel y'i diffinnir gan Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig 

ar yr Hawl i Fwyd, yw: “Yr hawl i bob un gael mynediad rheolaidd, parhaol ac 

anghyfyngedig, naill ai'n uniongyrchol neu drwy dalu amdano, at fwyd sy’n 

ddigonol o ran maint ac ansawdd ac sy'n cyd-fynd â thraddodiadau diwylliannol 

y bobl y mae'n perthyn iddynt, ac sy'n sicrhau bywyd corfforol, meddyliol, unigol 

a chyfunol, boddhaus ac urddasol heb ofn. " 

• Nid yw'r hawl i fwyd yng Nghymru yn llywio polisi na deddfwriaeth ac ni ellir ei 

orfodi'n gyfreithiol. Fodd bynnag, mae'r Alban wedi dechrau ar y daith hon drwy 

hyrwyddo Cenedl Bwyd Da. A allai cerrig milltir Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol fod yn sylfaen i’r hawl i fwyd yng Nghymru? 

• Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnal Arolwg Bwyd ac Adnoddau ac 

mae dau gwestiwn yn ymwneud â hyn yn Arolwg Cenedlaethol Cymru (ond 

mae angen tri o leiaf arnom).  

• Yng Nghymru, roedd 26% o bobl ifanc 16 - 34 oed a ymatebodd i arolwg yn 

dweud bod eu cyflenwad bwyd wedi dod i ben rywdro yn ystod y flwyddyn 

flaenorol. Mae cysylltiad hefyd rhwng ardaloedd difreintiedig a gordewdra.  



• Yn ôl adroddiad Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru, “Galwad i Weithredu,”  nid 

yw  24 - 31% o’r plant hynny yng Nghymru sy'n gymwys i gael cinio ysgol am 

ddim yn bwyta’r pryd hwnnw a dim ond 36% o blant sy'n gymwys i gael cinio 

ysgol am ddim sy’n bwyta o leiaf 1 brecwast ysgol am ddim bob wythnos 

• Yn ôl tystiolaeth a gafwyd yn ystod yr Ymchwiliad i Ddyfodol Bwyd Plant, mae 

160,000 o blant yn byw mewn cartrefi na allant fforddio’r diet iach a argymhellir 

gan y Llywodraeth (Sefydliad Bwyd 2018). Gellid datrys y broblem hon pe bai 

plant cymwys yn bwyta’u prydau am ddim yn yr ysgol ac argymhellir y dylid 

newid y term a’i alw’n lwfans bwyd addysg er mwyn cael gwared ar y stigma 

sydd ynghlwm wrth brydau ysgol am ddim.  

• Nododd adroddiad Swyddfa’r Comisiynydd Plant, sef Siarter ar gyfer Newid, 

fod 28% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Mae argymhellion yr 

Adroddiad yn cynnwys - cyhoeddi Cynllun Cyflawni newydd ar gyfer Tlodi Plant 

a fydd yn cynnwys camau pendant, mesuradwy y bydd Llywodraeth Cymru yn 

eu cymryd i wella bywydau plant sy'n byw mewn tlodi ac i sicrhau bod mwy o 

blant yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim  

• Mae angen sefydlu hawliau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn perthynas â 

bwyd a fydd yn gwella ansawdd bywyd miliynau yn y DU ac yn cyflawni 

ymrwymiad y DU i'r Confensiynau Rhyngwladol ar Hawliau Dynol a Newid 

Hinsawdd. 

• Mae premiwm tlodi i’w gael gan ei bod yn costio mwy i brynu bwyd a thanwydd 

a chael gofal plant os ydych chi'n dlawd.  

• Mae'r Alban wedi cyhoeddi Bil Cenedl Bwyd Da ac mae hawliau bwyd yn rhan 

annatod o bolisi cyhoeddus. Mae ganddynt hefyd dalebau Cychwyn Iach sy'n 

caniatáu i deuluoedd ar rai budd-daliadau gael llaeth, ffrwythau a llysiau am 

ddim  

• Hawl i fwyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol - beth ddylai ddigwydd nesaf 

yng Nghymru? 

• Gallai Cymru ddilyn y 7 cam y dywedodd y Cenhedloedd Unedig y dylai 

gwladwriaeth eu cymryd i sicrhau bod pawb yn cael y bwyd y mae ganddynt 

hawl iddo - mae'r rhain yn cynnwys gwybod pwy sy’n newynog ac yn dlawd a 

monitro cynnydd  

• Gallai'r grŵp ymateb i'r Ymgynghoriad “Mesur cynnydd ein cenedl” gan dynnu sylw at y 

ffaith y gallai’r cerrig milltir fod yn sylfaen i’r Hawl i Fwyd yng Nghymru. 

• Mae Food Sense Cymru yn ystyried yr hyn y gall Cymru ei ddysgu o’r gwaith sy’n mynd 

rhagddo yn yr Alban ac mae gan y sefydliad ddiddordeb hefyd mewn siarad ag unrhyw 

sefydliadau ac unigolion wrth benderfynu ar y camau y dylid eu cymryd yng Nghymru i  

ymgorffori’r hawl i fwyd yng nghyd-destun lles a chydraddoldeb.  

 

5. Croeso i Ymwelwyr o Balesteina  

Croesawodd y Cadeirydd Amira Hanania a Sara Omeed i'r cyfarfod. Buont yn siarad 

am waith yr Uwch Bwyllgor Arlywyddol ar Faterion Eglwysi ym Mhalesteina a'r sefyllfa 

bresennol ar y Lan Orllewinol. 



 

 

6. Trafodaeth agored ar y cyflwyniad a'r ffordd ymlaen 

Awgrymodd DM y dylai Llywodraeth Cymru wneud datganiad clir am yr hyn y maent 

yn credu yw hawliau pobl mewn perthynas â bwyd a maeth da. Derbyniwyd y bydd 

hyn yn uchelgeisiol ond gallai fod yn sail i strategaeth i ddileu tlodi bwyd.  

Gallai'r grŵp ysgrifennu at y Prif Weinidog a gofyn i drydydd cwestiwn gael ei 

ychwanegu at Arolwg Cenedlaethol Cymru. Gellid cysoni hyn â'r tri chwestiwn sy'n 

cael eu gofyn yn yr Alban.  

Yng Nghymru, rydym yn datblygu polisïau penodol ar gyfer meysydd penodol, fel 

amaethyddiaeth, iechyd ac ati ond mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn 

helpu i gysylltu’r gwahanol feysydd polisi. Awgrymwyd y dylid rhoi cyflwyniad i’r Grŵp 

Trawsbleidiol ar y 7 nod llesiant cyffredinol a'r 47 dangosydd cenedlaethol sy'n olrhain 

cynnydd o ran cyflawni'r nodau. Gallai Glyn Jones, y Prif Ystadegydd, roi’r cyflwyniad 

hwn.  

Gallai'r grŵp hefyd ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a gofyn sut y maent yn sicrhau 

bod Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a datblygu cynaliadwy’n cael eu rhoi ar waith ar 

sail hawliau. Gellid cymhwyso Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau hefyd i'r 

dangosyddion.  

Mae'r ymgynghoriad “Mesur cynnydd ein cenedl” yn ystyried y meini prawf ar gyfer 

dewis cerrig milltir newydd yn ogystal â'r Dangosyddion Cenedlaethol a ddefnyddir i 

bennu cerrig milltir cenedlaethol. Awgrymwyd y gallai sefydliadau dynnu sylw at yr 

angen i bennu dangosyddion cenedlaethol ar fynediad at fwyd wrth ymateb i'r 

ymgynghoriad. Cynigiodd Katie Palmer ysgrifennu papur ar Fesur Ansicrwydd Bwyd 

a’i anfon at y Cadeirydd.  

Camau i’w cymryd: 

1. Y Cadeirydd i anfon llythyr at y Prif Weinidog yn nodi y dylid cadw’r ddau 

gwestiwn presennol ynghylch ansicrwydd bwyd yn yr Arolwg ac ychwanegu 

trydydd cwestiwn 

2. Dylid anfon llythyr lefel uchel at y Prif Weinidog yn pwysleisio pwysigrwydd 

gweithredu ar sail hawliau wrth geisio cyflawni nodau llesiant Deddf 

Cenedlaethau'r Dyfodol, gan danlinellu’r angen i ddatblygu dangosyddion 

cenedlaethol ar fynediad at fwyd.  

3. KP i anfon copi o’r papur ar Fesur Ansicrwydd Bwyd at y Cadeirydd  

 

 

Awgrym ar gyfer y cyfarfod nesaf - gwahodd Glyn Jones, Prif Ystadegydd 

Llywodraeth Cymru, i siarad am nodau a dangosyddion llesiant Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol.  



 


