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1. Croeso 

Croesawodd John Griffiths bawb i’r cyfarfod a rhoddodd wybod i’r grŵp fod y Ddadl gan Aelodau Unigol wedi ei 

threfnu ar gyfer dydd Mercher 5 Mehefin 2019, sy’n dangos bod y ddeialog â’r Prif Weinidog yn parhau. 

 

2. Sesiwn Hawl i Holi Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

Rhoddodd y Comisiynydd drosolwg cynhwysfawr o rychwant a dyfnder ei gwaith. Pwysleisiodd y Comisiynydd fod ei 

chyfrifoldebau yn cynnwys pob maes polisi a phoblogaeth Cymru gyfan, gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi’u geni 

eto, a hynny oll o fewn y gyllideb leiaf o blith y comisiynwyr statudol. O ystyried rhychwant y gwaith hwn, mae’r 

Comisiynydd yn canolbwyntio ar chwe maes blaenoriaeth allweddol y gall ei swyddfa gael yr effaith fwyaf arnynt. Y 

rhain yw: cynllunio, trafnidiaeth, tai, sgiliau a swyddi, profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a modelau amgen ar 

gyfer sicrhau llesiant.  

Eglurodd y Comisiynydd ei bod yn gyfrifol am fonitro pob un o’r 331 o amcanion a bennwyd gan gyrff cyhoeddus, gan 

ychwanegu bod yr asesiad cychwynnol ar y gweill ac y disgwylir i’r gwaith hwn gael ei gwblhau oddeutu mis 

Gorffennaf. Mae canfyddiadau cychwynnol yn awgrymu bod y ffocws traddodiadol ar sgiliau yn parhau, yn hytrach 

nag edrych ar y sgiliau holistig sydd o bosibl eu hangen ar berson i fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol i weithio 

mewn economi werdd. Mae swyddfa’r Comisiynydd ar hyn o bryd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ei 

hadolygiad o arloesedd digidol, a chyda Phrifysgol Caerdydd ar y ffordd y mae sefydliadau’n cynllunio ac yn gwella 

sgiliau staff i sicrhau bod swyddi’n addas ar gyfer y dyfodol. Nododd y Comisiynydd y bydd paratoi plant fel bod 

ganddynt y sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol hefyd yn hybu gwydnwch a deallusrwydd emosiynol.  



 
O ran tai, roedd gan swyddfa’r Comisiynydd rôl wrth herio’r adolygiad o dai fforddiadwy a gomisiynwyd 

gan Lywodraeth Cymru i edrych y tu hwnt i nifer y cartrefi yn unig. Roedd yr argymhellion yn cynnwys 

setliad rhent dros bum mlynedd i roi mwy o reolaeth, terfynau ar fandiau rhent, taliadau gwasanaeth 

cyson a’r angen i sicrhau bod pob daliadaeth yn cydymffurfio â Safon Tai Cymru. 

O ran y system iechyd, dadleuodd y Comisiynydd mai’r mater mwyaf sydd angen mynd i’r afael ag ef yw gwariant. 

Caiff 15-20 y cant o’r gyllideb ei wario ar y system gofal iechyd, sy’n golygu y caiff ffactorau cymdeithasol eraill sy’n 

effeithio ar iechyd–fel tai, swyddi a’r economi, llygredd aer, mannau gwyrdd, cysylltiadau cymdeithasol ac ati–eu 

hallgau. Bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn fuan yn cyhoeddi gwaith pellach y byddant yn ei wneud i herio’r 

Llywodraeth ar wariant ar iechyd. Mae’r Comisiynydd hefyd yn edrych ar fonitro proses gyllidebu ehangach 

Llywodraeth Cymru. 

Nododd y Comisiynydd fod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cynnig ffordd newydd o weithio ac, er 

na fydd newid dros nos, mae yna ‘hyrwyddwyr sy’n teimlo’n rhwystredig’ o fewn cyrff cyhoeddus sy’n gwneud 

cynnydd. Er enghraifft, mae Car Free Cardiff yn cyfuno trafnidiaeth gyhoeddus, aer glân a phresgripsiynau ‘Next Bike’ 

gan feddygon teulu mewn un cynllun.  

I ddangos sut mae newid yn bosibl, mae Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynhyrchu cyfres o 

lwybrau o’r enw ‘Y Gallu i Greu’. Mae’r llwybrau hyn yn nodi camau ymarferol, gan ddangos sut beth yw cynnydd, o 

newidiadau syml i berchnogi uchelgeisiau. Cydnabu’r Comisiynydd fod bwlch yn y llwybrau hyn o safbwynt 

economaidd-gymdeithasol, felly gwahoddodd yr aelodau i gyfrannu at eu datblygiad, gan groesawu adborth a 

sylwadau.  

 

Agorodd John Griffiths sesiwn hawl i holi’r Comisiynydd.  

Gofynnwyd am rôl Swyddfa’r Comisiynydd o ran y nod o sicrhau ‘Cymru Gyfartal’, o ystyried bod y bwlch rhwng y 

cyfoethog a’r tlawd ymhlith y mwyaf yn Ewrop. Atebodd y Comisiynydd drwy ddweud bod ei swyddfa yn gweithio 

gyda’r Arglwydd John Bird i ddatblygu Bil Aelod Preifat i dynnu sylw at yr agenda hon yn wleidyddol. Hefyd, mae yna 

ddiddordeb rhyngwladol yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol; er enghraifft, bydd Gibraltar yn gweithredu darn o 

ddeddfwriaeth debyg iawn, bu newidiadau yng Nghanada a bu newidiadau cyllidebol diweddar yn Seland Newydd 

hefyd. Dadleuodd y Comisiynydd fod ein model economaidd presennol yn anaddas i’r diben o ran tegwch ac o ran 

diogelu ein planed. Fel Comisiynydd, mae’n ceisio dewis y materion strategol mawr y gellir eu herio er mwyn symud i 

ffwrdd oddi wrth cynnych domestig gros i edrych ar anghydraddoldeb ac egwyddorion y Ddeddf – er enghraifft, herio 

unrhyw benderfyniad i adeiladu ffordd liniaru’r M4.  

Gofynnwyd sut y gellir gweithredu Credyd Cynhwysol yn unol â’r Ddeddf. Atebodd y Comisiynydd mai Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r prif fforwm ar gyfer y trafodaethau hynny. O’r 331 o amcanion, dim ond 5 sy’n 

canolbwyntio’n benodol ar iechyd. Er bod hyn o bosibl yn peri pryder, tynnodd y Comisiynydd sylw at y ffaith bod 

amcanion eraill yn canolbwyntio ar dlodi–er enghraifft, datblygu sgiliau–felly anogodd yr aelodau i edrych mewn 

rhagor o fanylder ar y camau integredig.   

Gofynnwyd i’r Comisiynydd a oedd hi’n wynebu unrhyw heriau o ran deddfwriaeth Llywodraeth y DU yn tanseilio 

egwyddorion y Ddeddf a rôl Swyddfa’r Comisiynydd yn yr achosion hyn. Atebodd y Comisiynydd fod heriau’n bodoli, 

gan dynnu ar enghraifft o Ynys Môn. Fodd bynnag, mae ei swyddfa’n canolbwyntio ar ennyn cefnogaeth o fewn 

Llywodraeth y DU i ddatblygu darn tebyg o ddeddfwriaeth a fyddai’n gorfodi San Steffan i dalu sylw dyledus at y 

materion hyn.   

Gofynnwyd sut mae’r Ddeddf yn goresgyn rhwystrau o ran comisiynu wrth edrych ar ffactorau cymdeithasol sy’n 

effeithio ar iechyd. Cyfeiriodd y Comisiynydd at daith Cymru Iachach wrth ddarparu’r canllawiau ymarferol hynny a 

chroesawodd fewnbwn i’r drafft. Bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn defnyddio eu pwerau adolygu ym maes caffael a 

chomisiynu eleni. Y bwriad yw ystyried nifer o gontractau mewn meysydd fel gofal cymdeithasol, seilwaith, nwyddau 

a gwasanaethau i weld sut mae’r Ddeddf wedi’i hymgorffori mewn contractau. Yr her yn hyn o beth yw’r capasiti i 

edrych ar yr holl feysydd hyn o fewn y gyllideb. Felly, croesawodd y Comisiynydd unrhyw syniadau am 



 
bartneriaethau posibl gan aelodau. Hefyd, tynnodd y Comisiynydd sylw at natur ddryslyd cael 46 o 

ddangosyddion cenedlaethol er mwyn bodloni 7 Nod Llesiant.  

Cyflwynwyd nifer o gwestiynau cyn y cyfarfod yn ymwneud â rhywedd, gan ofyn a oedd y Comisiynydd yn defnyddio 

dulliau sy’n ystyried rhywedd yn ei gwaith, yn enwedig mewn perthynas â chyllidebu. Atebodd y Comisiynydd drwy 

ddweud nad oedd yn defnyddio lens benodol o ran rhywedd wrth edrych ar y gyllideb neu feysydd gwaith eraill o 

ystyried natur eang y ddeddfwriaeth, ond ei bod yn croesawu unrhyw arbenigedd penodol yn y maes hwn. 

Cafodd cwestiwn dilynol ei ofyn a oedd yn dadlau bod lens benodol weithiau’n hanfodol wrth edrych ar faterion 

penodol – hynny yw, lens o ran dosbarth, hil, rhywioldeb ac ati – felly gofynnwyd sut mae’r Comisiynydd yn cymryd y 

‘lensys’ hyn i ystyriaeth. Ymatebodd y Comisiynydd drwy ddweud bod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

(EHRC) wedi gweithio gyda’i swyddfa i lunio dogfennau’r llwybrau. Mae’r Comisiynydd yn aelod o bwyllgor y 

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru ac mae’r ddwy swyddfa’n cydweithio’n agos o ddydd i ddydd 

yn weithredol.  

Gofynnwyd cwestiwn ynghylch sut mae’r Comisiynydd yn cymryd i ystyriaeth y Cyflog Byw go iawn a pholisi 

Llywodraeth Cymru ar gyflogaeth foesegol mewn cadwyni cyflenwi cyrff cyhoeddus. Ymatebodd y Comisiynydd fod 

caffael moesegol wedi’i gynnwys yn nogfennau’r llwybrau. Er bod y cod ar gyfer cadwyn gyflenwi foesegol yn dda, y 

gwir yw bod angen ei ddatblygu yng nghyd-destun Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, fel arall mae yna ymagwedd 

ddigyswllt tuag at bolisi a gwasanaethau lle mae pobl yn ymateb mewn ffordd ad hoc i bolisi a chanllawiau 

diweddaraf y Llywodraeth.  

Gofynnwyd sut mae’r Comisiynydd yn taro cydbwysedd rhwng cefnogi a beirniadu cyrff cyhoeddus, yn enwedig yng 

nghyd-destun tlodi plant, o ystyried cylch tlodi o genhedlaeth i genhedlaeth. Ymatebodd y Comisiynydd drwy 

ddweud pe byddem yn gwneud y pethau cywir ar gyfer y genhedlaeth bresennol, byddai hynny’n cael effaith 

gadarnhaol ar genedlaethau’r dyfodol, gan dorri’r cyswllt o ran tlodi rhwng y cenedlaethau. Y rheswm am y 

gwrthdaro yw’r angen i chwalu’r model economaidd ac ymddygiadau sefydledig o weithio ar wahân. Mae hyn yn 

cymryd amser – fodd bynnag, os byddwn yn canolbwyntio ar ddiffiniadau, bydd hynny’n ein galluogi i gymryd camau 

breision.   

Gofynnwyd sut mae lleisiau’r bobl hynny sy’n wynebu tlodi yn cael eu clywed wrth ddatblygu cynlluniau ynghylch 

llesiant. Ymatebodd y Comisiynydd drwy ddweud bod cyfranogiad yn un golofn o’r pum ffordd o weithio, ac, er bod 

yna bocedi o arfer da, nid oes dull cydlynol ar waith ac rydym yn bell o fod yn berffaith. Mae rhai cyrff cyhoeddus yn 

amau y bydd disgwyliadau’r cyhoedd yn cael eu codi i lefel na allant ei gwireddu, tra bod capasiti yn her i gyrff eraill. 

Fodd bynnag, mae rhai enghreifftiau da yn cynnwys y Senedd Ieuenctid, ‘cynghorwyr bach’ Sir Gâr, grwpiau ffocws 

wedi’u targedu ac ati. Bydd Swyddfa’r Comisiynydd yn llunio canllawiau pellach i gyfranogiad.  

Gofynnwyd a yw tlodi bwyd wedi’i gynnwys yn nogfennau’r llwybrau gan fod hyn yn cyffwrdd â sgiliau, cyflogaeth, 

mynediad, tai ac ati. Cyfeiriwyd at yr ymchwiliad diweddar i fwyd fel enghraifft dda o’r ffordd y cafodd lleisiau pobl 

ifanc eu clywed yn gryf. Ymatebodd y Comisiynydd drwy ddweud bod tlodi bwyd yn ymddangos ar draws 

fesuryddion y llwybrau – er enghraifft, o fewn cymunedau cydlynol. Croesawodd y Comisiynydd farn yr aelodau ar 

ddogfennau’r llwybrau, y bwriedir iddynt fod yn ddewislen ymarferol o opsiynau o ran yr hyn y gall cyrff cyhoeddus 

ei wneud. Bwriedir i ddogfennau’r llwybrau fod yn benodol ac i lywio gwaith y Comisiynydd o ran monitro ac asesu.  

Yn olaf, gofynnwyd a oedd tlodi tanwydd wedi’i gynnwys ym mesuryddion y llwybrau ac a fyddai swyddfa’r 

Comisiynydd yn ymateb i’r ymgynghoriad arfaethedig. Ymatebodd y Comisiynydd drwy ddweud bod Swyddfa’r 

Comisiynydd wedi cynhyrchu fframwaith y gellir ei ddefnyddio i lywio gwaith grwpiau trawsbleidiol ac 

ymgynghoriadau, o ystyried natur eang y ddeddfwriaeth. Hefyd, bydd ei swyddfa yn llunio cynllun deg pwynt mewn 

ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, gan ganolbwyntio’n benodol ar benderfyniadau cyllidebol.  

3. Crynhoi a chloi’r cyfarfod 

Diolchodd Rachel i’r Comisiynydd am ddod i’r cyfarfod, gan gydnabod pa mor werthfawr yw clywed ganddi yn 

uniongyrchol. Hefyd, atgoffodd Rachel yr aelodau am y trefniadau ar gyfer y ddadl gan aelodau unigol, tynnodd sylw 

at y ffaith bod yr ystadegau tlodi plant ar fin cael eu rhyddhau ac awgrymodd fod yr aelodau’n rhannu’r ystadegau 

hyn i bwysleisio’r negeseuon allweddol.  



 
Pan gafodd y grŵp trawsbleidiol ei greu, penderfynwyd y byddai’n canolbwyntio ar dlodi domestig a 

rhyngwladol, felly gobeithir y caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar y cyd â’r grŵp trawsbleidiol ar faterion 

rhyngwladol. Bydd dyddiad y cyfarfod nesaf yn cael ei benderfynu drwy bleidlais ymhlith aelodau, ond 

disgwylir iddo gael ei gynnal rywbryd ym mis Medi 2019. 


