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Peter Williams 
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Ymddiheuriadau – 
 

Enw Mudiad 

Lynne Hill Plant yng Nghymru 

Hayley Richards Oxfam Cymru 

Anne Marie Rogan YMCA Abertawe 

Rocio Cifuentes Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig 

Jessica McQuade WEL/WWF 

 
Cofnodion y cyfarfod diwethaf - 
 
Ymgysylltu â Busnesau sy’n Rhyngweithio 
 
Gwnaeth Clare roi diweddariad ar yr eitem agenda, Ymgysylltu â Busnesau sy’n 
Rhyngweithio, mae trafodaethau wedi parhau â swyddogion ynghylch y system tracio 
busnesau cyfrifol ac mae’n cael ei pheilota nawr ledled y DU, gan gynnwys ychydig o fusnes 
o Gymru. Edrych ymlaen at y canlyniad o’r gwaith hwn a sut mae’n cysylltu’n ôl i mewn i 
waith y grŵp hwn yn y dyfodol. 
 
Gallai diweddariad posibl ar ganfyddiadau’r system dracio fod yn rhywbeth i’w trafod yng 
nghyfarfod mis Ebrill. 
 
Economi Sylfaenol  
 
Wedi adolygu nodiadau’r cyfarfod a’r angen i’r gwaith ar yr economi sylfaenol integreiddio 
gyda’r gwaith ehangach sy’n cael ei gyflawni er mwyn sicrhau nad ydynt yn parhau i fod yn 
brosiectau ‘peilot’. Efallai bydd angen mynd yn ôl at y Dirprwy Weinidog i drafod y gwaith 
hwn ym mis Ebrill neu yn y cyfarfod yn ail hanner y flwyddyn. 
 



Rhoddodd San ddiweddariad ar y ddau brosiect economi sylfaenol yr oedd Cwmnïau 
Cymdeithasol Cymru yn rhan ohonynt.  
 
Bil Partneriaeth Gymdeithasol 
 
Nododd Gethin fod cynnydd cyflym yn parhau i gael ei wneud ar hwn ac efallai y bydd angen 
ei roi ar gyfarfod gweinidogion yn dibynnu ar amserlennu. 
 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru  
 
Mae’r ymgysylltu ers y cyfarfod wedi bod yn gadarnhaol ac mae’r cyfarfod hwn wedi helpu i 
ddatblygu pethau. 
 
Amlygodd Gemma waith y Gymdeithas Cludiant Cymunedol ar gadeiriau olwyn sy’n cael eu 
nodi fel rhai nad ydynt yn addas i’w diben o ran cael eu cludo – agenda cyfarfod posibl.  
 
Agenda a gynigir ar gyfer y cyfarfod nesaf - 
 
Agenda a gynigir ar gyfer y cyfarfod – 

• Strategaeth Mentrau Cymdeithasol  

• Cadeiriau olwyn sydd ar gael i’w cludo – 
o Cynllun pasbort cadeiriau olwyn – Asesiad cyn cludo teithiwr mewn cadair 

olwyn er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel i’w gludo. O’r gwaith hwn, maen 
nhw’n gweld nifer fawr o bobl yn cael cadeiriau olwyn nad ydynt yn addas i 
anghenion yr unigolyn sy’n cael ei gludo.  

o Cytuno i wneud hwn yn bapur ar gyfer y cyfarfod.  

• Diweddariad gan y Dirprwy Weinidog wrth edrych ymlaen  

• Diweddariad neu drafodaeth ar Strategaeth Drafnidiaeth ddrafft (posibilrwydd o’i 
chael allan ym mis Mawrth) 

• Papur posibl gan Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo (CRT) ar y bwlch ariannu 
mewn ardaloedd meysydd glo a dull gweithredu LlC. Cyflwyniad ar Bapur y CRT a 
gyflwynwyd yn ddiweddar. 

• Diweddariad ar Fil Trafnidiaeth Gyhoeddus Cymru  
 
Papurau allan i’r grŵp erbyn 20 Mawrth  
Sylwadau i’r awdur erbyn 1 Ebrill  
Yna cyflwyno i CGGC erbyn 9 Ebrill  
 
Unrhyw fater arall 
Edrych ar system dracio Busnes yn y Gymuned (BITC) ar gyfer eitem agenda’r cyfarfod nesaf. 
 


