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Cyfarfod y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd â Chynrychiolwyr y Trydydd Sector 
13 Chwefror 2020 

 
 
Yn bresennol: 
 
Rebecca Evans AC Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
 
Y Trydydd Sector: 
Ruth Marks Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
Anna Nicholl Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
David Cook Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
Simon James Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru 
Gethin Rhys Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
Helene Hayes Cyngor ar Bopeth Cymru 
Jess McQuade WWF 
Cathy Groves Plant yng Nghymru 
Ben Lloyd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Patience Bentu Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol 
 
Swyddogion Llywodraeth Cymru: 
Matt Wellington Cyllidebu Strategol 
Chris Stevens Trysorlys Cymru  
Chris Buchan Uned y Trydydd Sector 
Tom Brown Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru 
Paul McDonagh Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol 
Sandra Stephenson Grŵp yr Ysgrifennydd Parhaol 
Liz Matthews Uwch-ysgrifennydd Preifat y Gweinidog  

 
 
Eitem 1 ar yr agenda – Croeso a Chyflwyniadau 
 
1. Diolchodd y Gweinidog i bawb am ddod a gwahoddodd y cynrychiolwyr i gyflwyno 

eu hunain.  
 
2. Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Ann Meikle WWF, Sheila Hendrickson Brown 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru, Kate Evans WSA, Sandra Clubb Rhwydwaith 
Gwirfoddoli Cymru, Iwan Thomas PLANED, Paul Glaze Cyngor Cymreig y 
Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol, Andrea Cleaver Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
a Bernie Bowen Thompson Cymru Ddiogelach. 

 
Eitem 2 ar yr agenda – Y Gyllideb  
 
3. Cadarnhaodd y Gweinidog y trafodwyd y gyllideb ddrafft yn y Cyfarfod Llawn a 

bod dadl ar  y gyllideb derfynol wedi'i threfnu ar gyfer 3 Mawrth.  Eleni oedd y tro 
cyntaf i Gynllun Gwella'r Gyllideb gael ei gyhoeddi ac mae'n amlinellu 
gweledigaeth bum mlynedd i  Lywodraeth Cymru ar gyfer creu Cymru fwy 
llewyrchus, mwy cyfartal a gwyrdd.  
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4. Tynnodd y Gweinidog sylw at rai o'r gwelliannau sydd yn y Gyllideb ar gyfer 2020-
21, gan gynnwys y ffordd y cynhaliwyd yr asesiad effaith ar y Gyllideb.  Roedd 
swyddogion Llywodraeth Cymru wedi ymgysylltu â'r Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol ar ddatblygu dull dosbarthiadol o asesu effaith, er mwyn deall pa 
effaith y mae penderfyniadau gwario cyhoeddus yn cael ei chael ar aelwydydd 
mewn gwahanol rannau o’r dosbarthiad incwm.  

 
5. Datgelodd y Gweinidog ei bod hi, fel rhan o'i phroses tryloywder y gyllideb, wedi 

cyhoeddi, am y tro cyntaf, dros 300 tudalen o dystiolaeth, ar dudalennau gwe 
Llywodraeth Cymru, y mae Gweinidogion Cymru wedi’u rhoi i’w pwyllgorau pwnc 
eu hunain.   Roedd y dystiolaeth yn cynnwys meysydd megis sut yr oedd 
Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen i atal a mynd i'r afael â newid hinsawdd.   

 
6. Cadarnhaodd y Gweinidog fod gwaith wedi dechrau hefyd gyda Chwarae Teg a 

Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru wrth iddynt ystyried cam 2 yr Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol. O ganlyniad, roedd Llywodraeth Cymru yn rhoi dull 
cyllidebu ar sail rhywedd ar waith fel rhan o gynllun peilot dwy flynedd y Cyfrifon 
Dysgu Personol. Drwy’r cynllun peilot hwn, bwriedir asesu sut y gallai dull cyllidebu 
ar sail rhywedd helpu i nodi a deall effeithiau gwahanol posibl, gan gynnwys 
effeithiau anfwriadol, er mwyn gwella ein gwaith o flaenoriaethu a dyrannu 
adnoddau.  
 

7. Roedd y Gweinidog yn awyddus i sicrhau bod y Trydydd Sector yn cael ei gynnwys 
yn adolygiad Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb.  Roedd swyddogion 
wedi bod yn ystyried amrywiaeth o fodelau ledled y DU, gan gynnwys model yr 
Alban, mewn perthynas â chynnwys sefydliadau allanol yn y broses o gyflawni'r 
gyllideb.   

 
8. Croesawodd cydweithwyr y Trydydd Sector diweddariad y Gweinidog a'i hawydd 

i'w cynnwys yn y broses o gyflawni Cynllun y Gyllideb. Gwnaethant bwysleisio'r 
angen am gynrychiolaeth a chyfranogiad gan grŵp o gymunedau amrywiol.  

 
9. Roedd cydweithwyr o'r Trydydd Sector o'r farn nad oedd yr asesiad effaith yn 

gynhwysfawr. Roeddent yn awyddus i fod yn rhan o unrhyw brosesau asesu 
effaith yn y dyfodol, yn enwedig wrth asesu effeithiau anfwriadol unrhyw 
benderfyniadau am y gyllideb.  Croesawodd y Gweinidog eu diddordeb mewn cael 
eu cynnwys a gofynnodd iddynt gysylltu â swyddogion y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol a Llywodraeth Cymru (Cam gweithredu: Trydydd Sector – 
Jess McQuade a Gethin Rhys). 

 

Y themâu trawsbynciol yn y gyllideb  
 
10. Tynnodd y Gweinidog sylw at rywfaint o'r gwaith roedd hi'n ei gyflawni i fynd i'r 

afael â thlodi yn well drwy gyllideb Llywodraeth Cymru. Tlodi oedd un o'r wyth 
maes trawsbynciol sy'n flaenoriaeth yn y gyllideb eleni. Roedd rhai o'r mentrau 
roedd Llywodraeth Cymru yn eu cyflawni yn cynnwys ymestyn y Grant Datblygu 
Disgyblion (Mynediad) a'r Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar, cyllid 
parhaus i fynd i'r afael â thlodi mislif, yn ogystal ag ymestyn y ddarpariaeth ar gyfer 
y Rhaglen Gwella Gwyliau'r Haf. 
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11. Roedd y Trydydd Sector yn awyddus i ddysgu mwy am y ffordd roedd y Gweinidog 

yn cyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas â'r hinsawdd a natur drwy'r 
gyllideb. 

 

12. Cadarnhaodd y Gweinidog fod y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21, ers i'r 
Llywodraeth ddatgan argyfwng hinsawdd, wedi dyrannu pecyn newydd o fwy na 
£140m o gyllid cyfalaf y Llywodraeth i gefnogi'r gwaith o ddatgarboneiddio a 
diogelu'r amgylchedd.  

 

13. Roedd WWF yn falch o weld bod natur yn elfen flaenllaw yn y naratif 
datgarboneiddio, gan awgrymu bod 2.5% o gyfanswm cyllideb Cymru ar gyfer 
datgarboneiddio a bod hyn yn fan cychwyn da. Roeddent yn awyddus i weld 
ymrwymiad pellach o 0.5% o gynnydd blynyddol er mwyn cyrraedd y nod o 5%, 
yn y blynyddoedd i ddod.  

 

14. Byddai WWF hefyd yn awyddus i Lywodraeth Cymru lunio cynllun hirdymor a'i rhoi 
ar waith.  

 

15. Byddai WWF yn awyddus i weld atebion sy'n seiliedig ar natur yn cael eu 
hintegreiddio â sefydliadau eraill, megis iechyd a gwasanaethau cymdeithasol lle 
gellid defnyddio coetiroedd i wella iechyd meddwl, a chadarnhaodd ei fod wedi 
cyflawni rhywfaint o waith gyda'r Gynghrair Werdd ac y byddai'n falch o rannu'r 
hyn y mae wedi'i gyflawni hyd yma.  Roedd y Gweinidog yn hapus bod WWF wedi 
gwahaniaethu rhwng natur a bioamrywiaeth, gan fod hwn yn wahaniaeth pwysig 
i'w gynnal. Gofynnodd y Gweinidog i WWF rannu ei waith gyda'r Gynghrair Werdd 
ac awgrymodd y dylid trefnu cyfarfod rhwng y Trydydd Sector a swyddogion 
Llywodraeth Cymru i drafod yr asesiadau effaith carbon. (Cam gweithredu ar 
gyfer Llywodraeth Cymru - Jess McQuade i gynrychioli’r Trydydd Sector) 

 

Ffrydiau cyllido tymor byr 
 

16. Cyflwynodd y Trydydd Sector bapur ar effaith cyllido tymor byr ar y sector 
gwirfoddol yng Nghymru.  Roedd CGGC yn awyddus i weld Llywodraeth Cymru 
yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ffrydiau cyllido tymor byr, gan ei fod yn gallu dangos 
tystiolaeth o ganlyniadau anfwriadol.  Tynnwyd sylw at yr anawsterau yr oedd 
llawer o sefydliadau gwirfoddol yn eu hwynebu, gan gynnwys eu diffyg gallu i 
gynllunio'n fwy effeithiol ar gyfer y tymor hwy, gan gynnwys eu gallu i recriwtio a 
chadw staff.  Ymhlith yr anawsterau eraill roedd cyllid tymor byr yn ei achosi oedd 
y ffaith bod sefydliadau'n gorfod cyflawni gwariant cronfa tymor byr a dangos 
tystiolaeth o hynny, fel arfer cyn diwedd y flwyddyn ariannol (ym mis Ionawr mewn 
rhai achosion).  Hefyd, roedd yn anodd asesu effaith y cronfeydd tymor byr hyn ar 
sefydliadau'r trydydd sector a chymunedau. Cytunodd CGGC i ddosbarthu papur 
ar effaith cyllido tymor byr i'r grŵp. (CAM GWEITHREDU: Trydydd Sector – 
CGGC  
 

17. Cydnabu'r Gweinidog y galwadau am strwythur cyllido tymor hwy ar gyfer y 
Trydydd Sector ac roedd yn cydymdeimlo ag ef.  Fodd bynnag, roedd hyn yn 
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anodd, gan mai dim ond Cylch Gwario blwyddyn o hyd y mae Llywodraeth y DU 
yn ei roi i Lywodraeth Cymru. Rhoddodd y Gweinidog rywfaint o sicrwydd ei bod 
yn ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn o fewn y cyfyngiadau cyfredol drwy gyhoeddi 
adroddiad y Prif Economegydd ochr yn ochr â’r Gyllideb er mwyn ddarparu 
amcangyfrif o’r rhagolygon cyllidol tymor byr, tymor canolig a thymor hir ar gyfer 
Cymru.   

 

18. Roedd y Trydydd Sector yn deall y pwysau a'r cyfyngiadau roedd Llywodraeth 
Cymru yn eu hwynebu o ran cyllidebau, ac roedd yn awyddus i gael cyllideb 
ddangosol. Dywedodd y Gweinidog y bydd gostyngiad sylweddol yn y cyllidebau 
wrth symud ymlaen ac, yn sgil y newidiadau hyn, roedd yn cyfyngu ar y prosiectau 
y gallai Llywodraeth Cymru eu cefnogi.  

 
Eitem 3 ar yr Agenda: Grŵp Gweithredu ar gyfer Polisi Trethi 

 
19. Pwysleisiodd y Gweinidog bwysigrwydd datblygu dull Cymreig o ran y ffordd y 

mae trethi yng Nghymru yn gweithredu. Roedd dull Awdurdod Cyllid Cymru yn 
canolbwyntio ar feithrin perthynas o ymddiriedaeth uchel â threthdalwyr lle mae 
pobl yn cael cymorth i dalu'r swm cywir o dreth ar yr adeg gywir.    
 

20. Dywedodd y Gweinidog fod y Grŵp Gweithredu ar gyfer Polisi Trethi yn dirwyn i 
ben, am iddo gael ei sefydlu i gyflawni gwaith ar drethi datganoledig penodol. 
Roedd Llywodraeth Cymru yn ceisio sefydlu strwythur ymgysylltu newydd.  

 

21. Un maes gwaith newydd yw mynd ati i lunio cytundeb ar y cyd â phartneriaid,  sy'n 
cadarnhau'r egwyddorion ynghylch sut y dylai pob treth yng Nghymru weithredu o 
safbwynt unigolion a busnesau.  

 

22. Roedd swyddogion o Drysorlys Cymru yn awyddus i ymgysylltu ymhellach â 
chydweithwyr y trydydd sector er mwyn llywio'r gwaith hwn. Roedd Trysorlys 
Cymru wrthi'n trafod y camau nesaf â CGGC.  

 
Eitem 4 ar yr Agenda: Brexit 

23. Cadarnhaodd y Gweinidog na fyddai unrhyw newid yn y trefniadau presennol ar 
gyfer prosiectau cyfredol a ariennir gan yr UE, ac y byddent yn parhau i gael cyllid 
nes y bydd y rhaglenni'n cau yn 2023.  Cydnabu'r Gweinidog fod cronfeydd yr UE 
wedi bod yn hanfodol i'r Trydydd Sector a bod yn rhaid sicrhau bod arian ar gael i 
gymryd eu lle’n llawn. Roedd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit wedi 
gwneud datganiad i'r Senedd ar 14 Ionawr yn cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i weithio'n adeiladol gyda Llywodraeth y DU i ddod o hyd i arian yn lle 
cronfeydd yr UE.  

 

24. Roedd CGGC yn awyddus i ddeall sut y byddai Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn 
cael ei dosbarthu i Lywodraeth Cymru a thu hwnt, a gofynnodd  a fyddai modd i’r  
Trydydd Sector fod yn rhan o'r broses gynllunio a gwneud penderfyniadau yn y 
dyfodol, gan ei fod yn ymwybodol nad oedd y Trydydd Sector wedi'i gynnwys yn 
yr ymgysylltu ynglŷn â'r Gronfa Parodrwydd am Brexit.  
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25. Roedd CGGC wedi cyfarfod â'r Swyddfa Gartref a chytunodd i rannu'r wybodaeth 
o'r cyfarfod â'r Gweinidog. (CAM GWEITHREDU:  Trydydd Sector –CGGC) 


