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Diolch am eich llythyr yn dilyn ymddangosiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 
Phlant gerbron y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau. Yn ystod ei 
ymddangosiad, deallaf fod Ysgrifennydd y Cabinet wedi cyfeirio at ein dull newydd o sicrhau 
ffyniant i bawb, gan gynnwys gweithio ar draws y Cabinet mewn perthynas â thlodi plant a 
chynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer tlodi.  
 
Un o nodau allweddol Symud Cymru Ymlaen (2016-2021) yw sicrhau ffyniant i bawb, gyda’r 
ddealltwriaeth bod ffyniant yn rhoi sicrwydd i unigolion, teuluoedd a chymunedau. Mae’n 
rhaid i’r gwaith o gefnogi pobl i fyw’n annibynnol ac yn ffyniannus fod yn sail i bopeth a 
wnawn ac mae cefnogi twf economaidd a swyddi sy’n talu cyflogau da sy’n gofyn am lefel 
uchel o sgiliau yn nodwedd sy’n gyffredin i holl waith y llywodraeth. Mae angen dull 
llywodraeth gyfan o sicrhau twf economaidd sy’n canolbwyntio ar greu a denu swyddi o 
ansawdd uchel ac ymateb i anghenion rhanbarthol. Bydd gwaith Tasglu’r Cymoedd a 
chamau gweithredu i gefnogi cydnerthedd cymunedol ar draws Cymru yn helpu i lywio sut 
rydym yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu cymunedau cryf er mwyn lleihau effeithiau tlodi. Fodd 
bynnag, mae angen inni ystyried sut y gallwn ddefnyddio pob un o’n gwasanaethau craidd 
a’n cyllidebau ar draws y Llywodraeth gyfan i helpu i gyflawni’r effeithiau rydym yn dymuno 
eu gweld.  
 
Nid yw ffyniant yn ymwneud â chyfoeth materol yn unig. Mae’n ymwneud â phob un 
ohonom yn cael bywyd o ansawdd da, ac yn byw mewn cymunedau diogel a chefnogol. 
Rwyf yn arwain y dull o gydlynu ffyniant ar draws y Llywodraeth, fodd bynnag, mae hwn 
wedi’i ymgorffori yn nodau pob cydweithiwr sy’n aelod o’r cabinet ar draws pob Adran. Felly, 
rwy’n gweithio’n agos â chydweithwyr y Cabinet i geisio sicrhau bod y dull hwn wrth wraidd 
popeth a wnawn, sy’n rhoi ffocws cryf ar gyflawni. Ar hyn o bryd, ni fyddai’n ddoeth 
cyhoeddi cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer tlodi sydd wedi’i deilwra’n benodol. Yn 
hytrach, bydd y strategaeth genedlaethol arfaethedig yn sail i’r ymrwymiadau a nodir yn 
Symud Cymru Ymlaen ac yn ffordd o gyflawni ein nod o sicrhau ffyniant i bawb. 
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Ar hyn o bryd rwy’n ystyried y dull priodol o ymgysylltu â rhanddeiliaid ac rwyf wedi 
comisiynu fy swyddogion i adolygu grwpiau a fforymau allweddol ar draws y llywodraeth a 
all chwarae rôl o ran sicrhau bod hon yn thema ganolog ym mhopeth a wnawn.  
 
Bydd Mesur Plant a Theuluoedd Cymru (Cymru) 2010 yn parhau i ddarparu’r fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer trechu tlodi yng Nghymru. Fel y gwyddoch, mae’n rhoi dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus a enwyd i osod amcanion ar gyfer mynd i’r afael â 
thlodi plant. Fel rhan o’r Mesur hwn, mae dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi 
strategaeth tlodi plant a chynnal adolygiad o gynnydd bob tair blynedd. Cyhoeddwyd y 
Strategaeth Tlodi Plant ddiweddaraf yn 2015 sy’n nodi pum amcan strategol ar gyfer mynd 
i’r afael â thlodi plant a gwella canlyniadau i deuluoedd incwm isel yng Nghymru. Ar 13 
Rhagfyr, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant ein hadroddiad 
statudol diweddaraf ar gynnydd. Byddwn yn parhau i hyrwyddo cynnydd ar ein hamcanion 
strategol mewn perthynas â thlodi plant ar draws y Llywodraeth. 
 
Gan fod ein dull o sicrhau ffyniant i bawb yn drawsbynciol, croesawaf ddull rhyng-
gysylltiedig y Pwyllgor, gan gynnwys eich ffocws ar sicrhau bod yr economi yn gweithio i 
bobl ar incwm isel. Edrychaf ymlaen at glywed argymhellion y Pwyllgor ar yr agenda ffyniant 
ehangach.  
 
 
Yr eiddoch yn gywir  
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