
 

 

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi (wedi'i noddi gan John Griffiths AC), 6th Chwefror 2019, Ystafell 

Gynadledda A, Ty Hywel 

Cofnodion y cyfarfod 

1. Cyflwyniad  

Croesawodd John Griffiths (AC) bawb i'r cyfarfod a chynhaliwyd cyflwyniadau bwrdd crwn 

 

2. Penodi Cadeirydd ac Ysgrifennydd yn ffurfiol 

Enwebwyd John Griffiths (AC) a'i eilio gan fod Cadeirydd a Oxfam Cymru yn cael eu henwebu a'u 

pleidleisio fel Ysgrifenyddiaeth. 

3. Y cyd-destun 

Eglurodd John Griffiths fod y Comisiynydd Cynhyrchiadau Dyfodol wedi ei drefnu i fynychu ac ateb 

cwestiynau ond bod apwyntiad dyddiadur gwrthdaro ar ran ei swyddfa na allai hi fynychu mwyach, y 

bwriad yw y bydd hi yn y cyfarfod nesaf. Y Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Thai, roedd Julie James 

wedi ymrwymo i gamu i'r breg ond roedd anffodus hefyd yn absennol oherwydd salwch. Felly, roedd 

gan y cyfarfod ddau hanner, yr hanner cyntaf yn canolbwyntio ar ddiffyg strategaeth gyffredin 

Llywodraeth Cynulliad Cymru / portffolio Gweinidogol pwrpasol ar gyfer mynd i'r afael â thlodi a'r ail 

hanner i orolwg o adroddiad Tlodi Bwyd Cynghrair Bwyd De Cymru. 

4. Strategaeth ac arweiniad Llywodraeth Cymru 

Cafwyd trafodaeth ar yr angen am strategaeth glir ac arweiniad gan Lywodraeth Cymru yn egluro 

cyfrifoldeb pob Gweinidog o ran mynd i'r afael â thlodi a'r ffordd y gellir brawf o ran tlodi ym 

mholisïau. Teimlwyd bod angen strategaeth o'r fath ar gyfer y sector wrth bennu pwerau a bwriadau 

Llywodraeth Cymru er mwyn symud ymlaen gyda'r agenda mynd i'r afael â thlodi, yn ogystal â 

galluogi craffu ac atebolrwydd ymdrechion Llywodraeth Cymru yn well yn y maes hwn. Roedd rhai 

aelodau hefyd yn dadlau bod absenoldeb Gweinidog penodol ar gyfer mynd i'r afael â thlodi wedi 

arwain at ddiffyg pennawd clir i fynd â'r agenda hon yn ei flaen a risgiau'n colli cymhlethdod y mater.  

Cytunodd yr Aelodau y byddai'r grŵp yn ysgrifennu llythyr at y Prif Weinidog, yn amlinellu'r pryderon 

hyn ac yn galw am eglurder. Cytunodd John Griffiths, Suzy Davies, Dawn Bowden a Mark Isherwood 

y byddai dadl aelodau unigol hefyd yn fuddiol wrth godi'r mater hwn o fewn y Cynulliad. 

5. Adroddiad tlodi bwyd 

Rhoddodd Rachel Cable drosolwg o ganfyddiadau allweddol ac argymhellion Adroddiad Cynghrair 

Tlodi Bwyd De Cymru. Croesawyd yr holl argymhellion gan yr aelodau. Rhoddwyd cefnogaeth 

benodol i'r argymhelliad ynghylch gwella casglu data a deall gyrwyr tlodi. Cafwyd trafodaeth hefyd 

mewn perthynas â'r angen am y Cyflog Byw go iawn i bawb, addysg o ran maethiad a sgiliau coginio 

iach a'r nifer o blant yn mynd heb dri phrydau maethlon y dydd, yn enwedig yn ystod gwyliau'r ysgol.  

6. Y cyfarfod nesaf  



 

 

Bydd cyfarfod nesaf y grŵp wedi'i drefnu ym mis Ebrill neu fis Mai 2019.  

 

CAMAU I’W CYMRYD:  

Llythyr i'w anfon at y Prif Weinidog ar ran y grŵp trawsbleidiol i godi pryderon ynghylch 

strategaeth Llywodraeth Cymru ac arweinyddiaeth ar fynd i'r afael â thlodi.  

John Griffiths i weithio gydag ACau eraill i gyflwyno dadl aelodau unigol 
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