
Cyfarfod grŵp cynllunio Cyfiawnder Cymdeithasol  

Dydd Gwener 7 Hydref, 1.30pm-2.50pm 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

• Diana Fologea, Cyfiawnder Cymunedol Cymru 
• Adele Harries-Nicholas, Busnes yn y Gymuned 
• Gethin Rhys, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
• Sheila Hendrickson-Brown, C3SC 
• Lilla Farkas, CGGC 
• Debbie Shaffer, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru 
• Chris Johnes, Yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau 
• Alun Evans, Cyngor ar Bopeth Cymru 
• Evan Jones, St Giles’ Trust 
• Jane Fenton-May, Cynulliad Merched Cymru 
• Greg Pycroft, Tenovus 
• Jocelle Lovell, Cwmpas 
• Susie Ventris Field, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 
• Ben Lloyd, CGGC 
• David Cook, CGGC 

 

Trafodaeth parthed eitemau i’w codi yn y Cyfarfod Gweinidogol cyntaf  

Nododd Ben yr angen i’r grŵp hwn feddwl am eitemau penodol na fyddai’n cael eu 
clywed gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn ei rôl fel Cadeirydd Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC).  

Trafododd y grŵp: 

• Sefyllfaoedd lle mae pobl ifanc yn cyflawni troseddau pan na fyddant eto’n 18 
oed, ond oherwydd oediadau, yn sefyll eu prawf fel oedolion ar ôl iddynt 
gyrraedd 18 oed. 

• Gorgyffwrdd rhwng tlodi a chostau byw, sut i glywed lleisiau pobl mewn tlodi, 
a sut gall cymunedau ailgodi. 

• Sicrhau bod Confensiwn Istanbul ar Drais yn erbyn Menywod yn cael ei roi ar 
waith, grymuso menywod mewn gwaith, ac effaith y costau byw ar fenywod. 

• Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 
• Effaith y costau byw ar bobl â chanser  
• Effaith y costau byw ar wasanaethau’r sector – mwy o alw, ond mwy o gostau. 

Angen i’r Gweinidog gasglu profiadau mudiadau llawr gwlad. 
• Effaith y costau byw ar bobl sy’n chwilio am noddfa ond sy’n methu troi at 

gyllid cyhoeddus. Mae angen i Gymru gofio ei chyfrifoldebau rhyngwladol, er 
gwaethaf yr argyfwng. 



• Y cysylltiadau rhwng cyfiawnder cymdeithasol a’r newid yn yr hinsawdd, er 
enghraifft, o ran inswleiddio ac ynni. 

• Y cynnydd mewn troseddau casineb a’r angen am arweinyddiaeth gan 
Lywodraeth Cymru ar y pwnc hwn. 

• Problemau cyllid – e.e. cyllid yn cyrraedd yn hwyr yn y flwyddyn ariannol ac yn 
gorfod cael ei wario erbyn diwedd mis Mawrth. 

 
Agenda a gynigir ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol nesaf  
  
Costau byw: effeithiau ar gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb 

Dangos effeithiau gwahanol yr argyfwng ar grwpiau ar y cyrion.   

Amlygu’r angen am lais grwpiau ar y cyrion wrth ddatblygu datrysiadau.  

Nodi’r tensiynau cymdeithasol sy’n dod o’r gwaith hwn; yn enwedig o ran troseddau 
casineb a’r naratif o ran y tlawd “annheilwng”. 

Cam gweithredu: Bydd CGGC yn ysgrifennu papur ar gyfer y TSPC, a gall y grŵp hwn 
lunio sylfaen wedyn i’r papur mwy trylwyr hwn. 

 

Troseddau casineb 

Cyflwyno tystiolaeth ar y cynnydd mewn troseddau casineb. 

Deall y cysylltiadau rhwng Llywodraeth Cymru a’r Comisiynwyr Heddlu/Heddlu. 

Cam gweithredu: CGGC i gysylltu â grwpiau allweddol er mwyn casglu’r dystiolaeth 
hon. 

 

Partneriaeth Gymdeithasol 

Codi’r mater o gaffael â chyfrifoldeb byd-eang yn y bil hwn.  

Cam gweithredu: CGGC i gysylltu â Susie Ventris-Field a Gethin Rhys ar y ffordd orau 
o godi’r mater hwn.  

 
 


