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Yn bresennol 
 
Cadeirydd 
 

Chris Gittins (CG) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
 
Swyddogion Llywodraeth Cymru 
 

Charlotte Anscombe (CA) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
Erika Helps (EH) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
Kathryn Markey (KM) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
Karl Thomas (KT) Yr Is-adran Polisi Tai (Diwygio Lles [Tai] a Swyddogion 

Rhenti Cymru) 
Beverly Morgan (BM) Trechu Tlodi (Polisi a Dadansoddi) 

 
Aelodau 
 

 

Dave Brown (DB) Canolfan Cydweithredol Cymru  
Elizabeth Emmons (EE) Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru 
Helene Hayes (HH) Cyngor ar Bopeth Cymru  
Lee Phillips (LP) Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
Paul Langley (PL) Cartrefi Cymunedol Cymru 
Rhys Evans (RE) Enwebwyd gan Bethan Jenkins AC 
Tony Kirk (TK) Y Gwasanaeth Prawf (yn cynrychioli buddiannau’r 

Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng 
Nghymru) 

 
Ysgrifenyddiaeth 
  
Jan Morgan (JM) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
 
Ymddiheuriadau am fethu â bod yn bresennol  
  
Ian Albert (IA) Yr Adran Gwaith a Phensiynau   
Michael Curties (MC) Yr Is-adran Gymunedau (Datblygu Rhaglenni) 
Leanne Herberg (LH) Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro  
Lisa Hayward (LH) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  
Helen Matthews (HM) Yr Adran Gwaith a Phensiynau (Rhaglen Credyd 

Cynhwysol) 
Pat McCarthy (PMc) Llywodraeth Cymru, Addysg a Sgiliau (Pynciau Craidd y 

Cwricwlwm) 

1.        Croeso a chyflwyniadau    

1.1      Croesawodd CG yr aelodau i ail gyfarfod y Grŵp Datblygu Cynhwysiant 
Ariannol. Nododd CG ddau newid i aelodaeth y Grŵp – bydd Lisa Hayward yn 
mynychu cyfarfodydd y dyfodol ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac 
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mae Pat McCarthy wedi cymryd lle Kevin Griffiths er mwyn cynrychioli Adran 
Addysg Llywodraeth Cymru. 

2.        Cofnodion y cyfarfod blaenorol/materion yn codi o’r cofnodion   

2.1 Derbyniwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 13 Mai 2015 
yn gywir a chytunwyd i’w cyhoeddi ar dudalennau Llywodraeth Cymru 
ynghylch Cynhwysiant Ariannol ar y we. Cytunodd y Grŵp â chynnig CG, sef 
y dylid cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd y dyfodol cyn gynted ag y byddai’r 
Grŵp wedi cael cyfle i roi sylwadau arnynt, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu 
lanlwytho’n gynt ar wefan Llywodraeth Cymru.  
 

2.2 Nid oedd unrhyw faterion yn codi o’r cofnodion. 
 
 
3.       Strategaeth Gallu Ariannol Cymru a ddatblygir gan y Gwasanaeth 

Cynghori Ariannol – y diweddaraf am gynnydd  
 
3.1 Estynnodd CG wahoddiad i LP o’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o safbwynt y gwaith o gasglu tystiolaeth 
a datblygu Strategaeth Gallu Ariannol Cymru.  
  

3.2 Esboniodd LP fod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi bod yn cynnal 
digwyddiadau ymgynghori a digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yng 
Nghymru yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r adran ar Gymru yn Strategaeth 
Gallu Ariannol y DU 2015. Yng Nghymru hyd yma, roedd cyfraniadau wedi 
dod i law oddi wrth y Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol (sy’n cynnwys y 
Comisiynydd Pobl Hŷn, Age Cymru, Macmillan a Cyngor ar Bopeth), Fforwm 
Gallu Ariannol Gogledd Cymru, Fforwm Gallu Ariannol Gorllewin Cymru, 
Fforwm Gallu Ariannol De Cymru a Fforwm y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
ei hun yng Nghymru. Roedd Plant yng Nghymru ac Undeb Credyd Caerdydd 
wedi gweld copi hefyd. Yn dilyn y gweithdy a gynhaliwyd gyda Grŵp Datblygu 
Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru ar 13 Mai, roedd nifer o 
flaenoriaethau cyfredol yn ogystal â gweithgareddau cyfredol y gwyddys 
amdanynt wedi’u nodi. 

 
 3.3     Er mai’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol oedd yn gyfrifol am ddrafftio’r 

Strategaeth, esboniodd LP mai nid strategaeth y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol mohoni. Mae Strategaeth Gallu Ariannol y DU yn seiliedig ar effaith 
gyfunol, lle ceir gweledigaeth gyffredin ar gyfer yr hyn y mae’r sector yn ceisio 
ei gyflawni a chydweithrediad er mwyn cyflawni hynny, gan feithrin 
dealltwriaeth ynghylch beth sy’n gweithio. Felly, mae’r gwaith o ddatblygu a 
gweithredu’r Strategaeth yn seiliedig ar ymgynghori’n eang a sefydlu 
partneriaethau ledled Cymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Lloegr. Ar ôl 
ymgynghori yn Fforwm Cymru ac ymgynghori â Llywodraeth Cymru, cytunir 
yn gyffredinol y dylai fod un strategaeth i Gymru – Strategaeth Gallu Ariannol 
Cymru a ddatblygir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – a gaiff ei 
hymgorffori yn Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru. Nododd CG y 
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byddai aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol yn cael cyfle i roi 
sylwadau ynghylch sut y bydd Strategaeth Gallu Ariannol Cymru yn cael ei 
hymgorffori yn Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru.  

 
  3.4    Cafwyd trafodaeth ynghylch rôl gynghori’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant 

Ariannol o safbwynt Strategaeth Gallu Ariannol Cymru a ddatblygir gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Esboniodd LP y bydd Strategaeth Gallu 
Ariannol y DU yn cael ei harwain gan Fwrdd Gallu Ariannol profiadol. Mae’r 
Bwrdd wedi’i ffurfio er mwyn datblygu, cynnal a hyrwyddo’r Strategaeth a 
defnyddio ei ddylanwad cyfunol a dylanwad ei aelodau unigol i hyrwyddo’r 
Strategaeth. Mae’r Bwrdd yn cynnwys pobl allweddol o’r diwydiant 
gwasanaethau ariannol, y sector defnyddwyr, y trydydd sector a llunwyr polisi. 
Eleanor Marks fydd yr aelod sy’n cynrychioli Cymru ar Fwrdd Gallu Ariannol y 
DU. Dywedodd LP mai’r bwriad oedd sefydlu grŵp llywio yng Nghymru er 
mwyn nodi camau gweithredu o’r adran ar Gymru yn y Strategaeth, nodi’r 
sawl a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r camau gweithredu hynny, a monitro’r 
modd y caiff y gwaith hwnnw ei gyflawni. Bydd y grŵp llywio’n cael ei gadeirio 
ar y cyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a Llywodraeth Cymru. 

 
  3.5 Dywedodd LP wrth y Grŵp y byddai copi drafft o’r adran ar Gymru yn 

Strategaeth y DU ar gael yn fuan, a chynigiodd ddosbarthu’r copi drafft i 
aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol er mwyn iddynt allu ei adolygu 
cyn i fersiwn derfynol o’r ddogfen gael ei llunio erbyn 1 Medi. Disgwylir y bydd 
Strategaeth Gallu Ariannol y DU yn cael ei lansio ddiwedd mis Hydref 2015.  

           
Gweithredu: LP i ddosbarthu copi drafft o’r adran ar Gymru yn y Strategaeth i 

aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol pan fydd ar gael, er mwyn i’r 
aelodau roi sylwadau arno.  

            

4.        Amserlen ddrafft ar gyfer diweddaru Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 
 2016  

4.1     Rhoddodd KM drosolwg o’r gweithgareddau sy’n ofynnol er mwyn datblygu’r 
Strategaeth, ymgynghori yn ei chylch a’i chyhoeddi.   

 
4.2  Awgrymodd KM y gellid cytuno ar gyfnod ymgynghori o wyth wythnos, o 

ystyried yr angen i gynnwys rhanddeiliaid allweddol wrth ddatblygu’r 
Strategaeth ddrafft. Mynegwyd pryderon y gallai hynny rwystro gallu 
darparwyr yn y trydydd sector i gyflwyno ymatebion / tystiolaeth o fewn yr 
amserlen, pe bai angen i gyrff ambarél ymgynghori â’u haelodau nhw. 
Nododd KM y farn a fynegwyd a chytunodd i adolygu’r cynigion ynghylch 
ymgynghori.    

 
 Gweithredu: KM i adolygu’r cynlluniau ymgynghori.  
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5.          Datblygu Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016 – Adborth o gyfarfod 
y Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol ym mis Mai  

 
5.1         Rhoddodd KM adborth o sesiynau’r gweithdy a gynhaliwyd yng nghyfarfod y 

Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol ym mis Mai ac esboniodd sut yr oedd 
yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu’r Strategaeth ddrafft. Gwahoddodd 
aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol i drafod y pwyntiau 
allweddol a oedd yn dod i’r amlwg a nodi unrhyw fylchau yn y cynnwys 
arfaethedig ar gyfer pob un o themâu’r Strategaeth. Roedd cyfraniadau 
aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol yn cynnwys y canlynol: 

 Cytundeb y dylai’r Strategaeth ystyried y grwpiau hyn: Plant a Phobl 
Ifanc, Pobl o Oedran Gweithio a Phobl Hŷn / Pobl sydd wedi 
Ymddeol 

 Cydnabyddiaeth y bydd y Strategaeth yn gynhwysol ac yn 
berthnasol i’r sawl sydd mewn gwahanol fannau ar y sbectrwm 
rhwng allgáu ariannol a chynhwysiant ariannol, gydag ymyriadau 
priodol sy’n gysylltiedig ag amgylchiadau  

 Cydnabyddiaeth bod angen i elfen atal gael ei hystyried yn fesur 
rhagweithiol  

 Yr angen i fapio / deall gwasanaethau cyfredol er mwyn pennu 
safonau priodol ar gyfer gwaith cyflawni ac ansawdd  

 Yr angen i gysylltu themâu’r Strategaeth â digwyddiadau bywyd, ee 
byw o ddydd i ddydd, cynllunio ar gyfer y dyfodol, a digwyddiadau 
annisgwyl  

 Yr angen i ddefnyddio diffiniadau / disgrifiadau sydd wedi’u 
hysgrifennu mewn Cymraeg / Saesneg clir, ac osgoi defnyddio 
jargon  

 Yr angen i adolygu’r dystiolaeth sydd eisoes ar gael er mwyn gweld 
beth sy’n gweithio.  

 
 
6.        Adborth a chamau nesaf  
 

6.1      Dywedodd KM wrth y Grŵp ei bod yn datblygu cofnod er mwyn cofnodi’r 
ymchwil a’r cyhoeddiadau sy’n cael eu hadolygu gan y tîm sy’n datblygu’r 
Strategaeth. Cynigiodd ddosbarthu’r cofnod i aelodau’r Grŵp Datblygu 
Cynhwysiant Ariannol a gwahoddodd yr aelodau i nodi unrhyw dystiolaeth yr 
oeddent o’r farn y dylai’r tîm fod yn ymwybodol ohoni.   

 
Gweithredu: Cytunodd KM i ddosbarthu’r cofnod ymchwil / cyhoeddiadau a 
chopi o’i chyflwyniad i aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol, ac fe’u 
gwahoddodd i nodi unrhyw ddeunydd ychwanegol a ddylai gael ei gynnwys yn 
y Strategaeth wrth iddi gael ei datblygu. Cytunwyd hefyd i ddosbarthu’r 
cyflwyniad a ddarparwyd gan LP.  

           
6.2      Gwahoddodd KM aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol i roi gwybod 

iddi am unrhyw ddigwyddiadau y gellid eu defnyddio i roi cyhoeddusrwydd i’r 
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ffaith bod y Strategaeth yn cael ei datblygu, neu ddigwyddiadau y gellid eu 
defnyddio’n rhan o waith ymgysylltu ynglŷn â’r Strategaeth yn ystod y cyfnod 
ymgynghori. Roedd awgrymiadau ynghylch y digwyddiadau posibl y gellid eu 
defnyddio ar gyfer gwaith ymgysylltu yn cynnwys Fforymau Landlordiaid, 
Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Drechu Tlodi, Grŵp Ymarferwyr a’r 
Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant, ac e-Rwydweithiau Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru. 

 
7.        Unrhyw fater arall a dyddiad y cyfarfod nesaf  
 
7.1      Y dyddiad am y tro ar gyfer y cyfarfod nesaf, a gynhelir ym Merthyr Tudful, yw 

8 Medi 2015. 
 
 
 
 
Jan Morgan 
20 Gorffennaf 2015 
 


