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Yn bresennol 
 
Cadeirydd 
 
Chris Gittins (CG) Uned Cynhwysiant Ariannol, Llywodraeth Cymru 
 
Swyddogion Llywodraeth Cymru 
 
Charlotte Anscombe (CA) Yr Uned Cynhwysiant Ariannol 
Michael Curties (MC) Cymunedau dros Waith, Yr Is-adran Gymunedau 
Erika Helps (EH) Yr Uned Cynhwysiant Ariannol 
Colin Kaijaks (CK) Addysg a Sgiliau (Pynciau Craidd – Cwricwlwm) 
Kathryn Markey (KM) Yr Uned Cynhwysiant Ariannol 
Eleanor Marks (EM) Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Gymunedau 
Beverley Morgan (BM) Trechu Tlodi (Polisi a Dadansoddi) 
  
Aelodau / Yn dirprwyo dros aelodau 

 
Dave Brown (DB) Canolfan Cydweithredol Cymru 
Rhys Evans (RE) Enwebwyd gan Bethan Jenkins AC  
Leanne Herberg (LH) Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro 
Paul Langley (PL) Cartrefi Cymunedol Cymru 
Lee Phillips (LP) Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol  
Jayne Simpson (JS) Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (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   
Elizabeth Emmons (EE) Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru 
Helene Hayes (HH) Cyngor ar Bopeth Cymru 
Lisa Hayward (LH) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Tony Kirk (TK) Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (yn cynrychioli 

buddiannau’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr yng Nghymru) 

Helen Matthews (HM) Yr Adran Gwaith a Phensiynau (Rhaglen Credyd 
Cynhwysol) 

Pat McCarthy (PMc) Llywodraeth Cymru, Addysg a Sgiliau (Pennaeth 
Pynciau Craidd – Cwricwlwm) 

Karl Thomas (KT) Llywodraeth Cymru, Yr Is-adran Polisi Tai (Diwygio Lles 
[Tai] a Swyddogion Rhenti Cymru)  
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1.        Croeso a chyflwyniadau 

1.1      Croesawodd CG yr aelodau i drydydd cyfarfod y Grŵp Datblygu Cynhwysiant 
Ariannol. Croesawodd CG Jayne Simpson a oedd yn dirprwyo dros Tony Kirk, 
a Colin Kaijaks a oedd yn dirprwyo dros Pat McCarthy.  

            
 
2.       Cofnodion y cyfarfod blaenorol / materion yn codi o’r cofnodion 
 
2.1 Fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 16 Gorffennaf, ar ôl i’r aelodau gael cyfle i roi 

sylwadau ar y cofnodion drafft, derbyniwyd bod y cofnodion terfynol yn gywir a 
chawsant eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. 
 

2.2 Roedd yr holl gamau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol wedi’u cwblhau neu 
roeddent yn ymwneud ag eitemau’r agenda ar gyfer y cyfarfod hwn. 

 
2.3      Nid oedd unrhyw faterion yn codi o’r cofnodion. 
 
 
3.       Y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer diweddaru’r 
 Strategaeth Cynhwysiant Ariannol  
          

3.1 Mewn ymateb i gais gan yr aelodau yng nghyfarfod mis Gorffennaf, 
adolygwyd y cynnig gwreiddiol ynghylch cyfnod ymgynghori o wyth wythnos. 
Ar ôl cael cyngor ynghylch y gofynion i greu cysylltiadau â Strategaeth Gallu 
Ariannol y DU a ddatblygir gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac i 
gyhoeddi’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol cyn Pasg 2016, cytunodd y 
Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar gyfnod ymgynghori o naw wythnos 
ynghyd â gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid cyn ac yn ystod yr ymgynghoriad. 

 
3.2     Amlinellodd KM yr amserlenni arfaethedig ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid, 

digwyddiadau ymgynghori ac amserlen ddangosol ar gyfer dadansoddi’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad ac adolygu’r Strategaeth ddrafft rhwng mis Ionawr 
a mis Mawrth 2016. 
  

 3.3  Gofynnodd KM i aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol roi gwybod 
am unrhyw ddigwyddiadau / cyfarfodydd a fyddai’n gyfleoedd addas i 
hyrwyddo’r ymgynghoriad, ac am unrhyw restrau dosbarthu priodol. 

 
 Gweithredu: Aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol i roi gwybod am 

ddigwyddiadau /  rhestrau dosbarthu i hyrwyddo’r ymgynghoriad. 
    
 
4.        Drafft o Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 2016  

 
4.1      Cyflwynodd KM y drafodaeth ynghylch y Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 

ddrafft drwy roi trosolwg o’r ddogfen. Esboniodd fod y Strategaeth yn 
cynnwys ymrwymiadau ar lefel strategol, oherwydd byddai’n cael ei hategu 
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gan Gynllun Cyflawni a fyddai’n cael ei ddatblygu yn ystod 2016 ac a 
fyddai’n cynnwys camau gweithredu manwl. 

 
4.2 Nododd KM fod nifer o drafodaethau wedi’u cynnal â’r Gwasanaeth Cynghori 

Ariannol ynghylch sut i gysylltu Strategaeth Gallu Ariannol y Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol â’r Strategaeth ddiwygiedig. Nododd KM fod diffiniad y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol o allu ariannol yn ehangach na diffiniad 
Llywodraeth Cymru, ond bod cytundeb bellach ynghylch esboniad ar gyfer y 
gwahaniaethau ac y byddent yn cael eu hegluro yn y ddwy ddogfen. 

 
4.3         Roedd yr aelodau wedi’u gwahodd i gyflwyno sylwadau ynghylch y 

Strategaeth ddrafft cyn y cyfarfod. Diolchodd KM i’r sawl a oedd wedi rhoi 
sylwadau a nododd y byddent yn sail i’r drafodaeth yn y cyfarfod. Byddai’r 
aelodau yn cael cyfle arall i gyflwyno sylwadau ar ôl y cyfarfod. 
 

4.4        Gwahoddodd CG yr aelodau i ddefnyddio’r cyfarfod fel cyfle i gyflwyno 
unrhyw sylwadau neu awgrymiadau a allai gael eu defnyddio i roi prawf ar y 
meddylfryd cyfredol yn y ddogfen ymgynghori ddrafft. Yna cafwyd trafodaeth 
eang a fu’n canolbwyntio ar destun y tair prif thema a’r ymrwymiadau drafft 
yn y Strategaeth. 

 
4.5 Ystyriwyd bod defnyddio astudiaethau achos yn gam cadarnhaol ac y gellid 

eu gwella ymhellach drwy dynnu sylw at achosion lle mae gwahanol 
raglenni’n gweithio gyda’i gilydd i gyflawni canlyniadau. Cytunwyd yn 
gyffredinol y gellid cryfhau’r adran ar ddealltwriaeth a gallu ariannol. 
Gofynnodd KM i’r aelodau ystyried a oedd ymrwymiadau’r Strategaeth 
ddrafft yn briodol ac yn glir a gwahoddodd unrhyw sylwadau/awgrymiadau a 
fyddai’n cryfhau’r testun. 
 
Gweithredu: KM i weithio gyda chydweithwyr yn yr Adran Addysg a 
rhanddeiliaid allweddol eraill i gryfhau’r thema sy’n ymwneud â gallu 
ariannol. 
 
Gweithredu: Aelodau’r Grŵp Datblygu Cynhwysiant Ariannol i adolygu’r 
ymrwymiadau arfaethedig yn y Strategaeth ddrafft ac awgrymu astudiaethau 
achos ychwanegol er mwyn tynnu sylw at arfer da.  

 
 
5.      Y camau nesaf ac unrhyw fater arall 
 
5. 1 Dywedodd KM wrth yr aelodau y byddent yn cael cyfle arall i adolygu’r 

Strategaeth ddrafft, pan fyddai unrhyw sylwadau ac awgrymiadau wedi’u 
hystyried.   
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6.        Dyddiad y cyfarfod nesaf 

 
6.1      Mae’n debygol y bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddiwedd mis Ionawr / 

dechrau mis Chwefror er mwyn adolygu crynodeb o’r ymatebion i’r 
ymgynghoriad a’r newidiadau arfaethedig i’r Strategaeth ddrafft. 

 
 
Jan Morgan 
9 Medi 2015 


